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EKSTRAKTOJ EL REGULARO

§ 1. - Sub la titolo Esperantista Scienca Asocio 
pagandi la internacian helplingvon Esperanto ĉe la 
manieroj.

§ 2. — Povas aniĝi la Asocion ĉiuj personoj, societoj aŭ sciencaj revuoj, kiuj sin enskribos en la 
nomaron de la Asocio kiel aliĝantoj al la Deklaracio akceptita en Ĝenevo la 31an de Aŭgusto 1906. 
(Vidu ĉi sube).

Ilia aniĝo definitiviĝas, nur post kiam ĝi estas akceptita de la Estraro de la Asocio.
§ 3. — La aliĝintaj societoj aŭ revuoj povos esti riprezentataj de siaj prezidantoj aŭ direktoroj au 

de speciale rajtigitaj delegitoj.
§4. — La Asocianoj estas dividataj laŭ 3 kategorioj, nome : honoraj anoj, aktivaj anoj, & 

neaktivaj anoj.
§ 5. — La honoraj anoj estas elektitaj inter la personoj, kiuj faris gravajn servojn por la afero 

de lingvo internacia
§ 6. — La atikvaj anoj pagas jaran kotizon da almenaŭ 2 k havas la rajton voĉdoni pri 

ĉiuj demandoj. Nur ili estas elekteblaj por la postenoj administraj.
§ 7. — La neaktivaj anoj pagas nenian kotizon, lli havas la rajton voĉdoni nur pri demandoj, 

kiuj ne koncernas la administradon de la Asocio.
§ 8. — Ĉiuj aktivaj anoj, kontraŭ la pago de speciale rabatita abono (2 /z>' anstataŭ 2.75 ^’), 

povas ricevi la oficialan organon de la Asocio aŭ la revuon, kiu ĝin anstataŭas.
§ 15. — La administra laboro estas komisiita al Internacia Scienca Oficejo, kiu zorgas pri la 

korespondado, plenumigas la laborojn & decidojn de la Asocio & konservas la arĥivojn.

§ 16. — La direktado de tiu Oficejo estas komisiita al la Generala Sekretario, kiu, kun la aprobo 
de la Administra Komitato, povas aldoni al si unu aŭ pli ol unu konsilajn komitatojn elektotaj!) inter 

la Asocianoj.

estas fondita internacia asocio, kiu celas pro- 
sciencularon & faciligi ĝian uzadon per ĉiuj

Deklaro.
(voĉdonita dum la dua Universala Kongreso de Esperanto, Ĝenevo. 1906).

• La subskribintoj, scienculoj, sciencistoj aŭ sciencamantoj opiniante, ke la enkonduko de la 
konstanta uzado de la lingvo internacia Esperanto en la Scienco multege utilus por faciligi la inter- 
rilatojn de scienculoj diversnaciaj & ankaŭ la legadon de la Sciencaj gazetoj,esprimas la deziron, ke: 

le La scienculoj konstante uzu la lingvon Esperanto dum siaj kongresoj.
2e La gravaj internacie disvastigitaj sciencaj gazetoj akceptu artikolojn redaktitajn en Esperanto A 

plie aldonu, al ĉiu artikolo redaktita en nacia lingvo, resumon en Esperanto montrantan ĝian enhavon.
La subskribintoj promesas helpi, ĉiu laŭ siaj fortoj, al la efektivigo de tiuj deziroj.
Ili permesas al ĉiu ajn publikigi tiun de ili subskribitan decidon. »



■
Laborejo speciala 

rekomendas sciencajn analizojn por 
esplorado de la homaj ekskrementoj, 
ekzamenoj de 1’ intee tage mo k. t. p. 
Pos t u 1 u p ros pek toj n. M a 1 p r 0 ks i m eco 

indiferenta.
Spezial-Laboratorium fŭr 

Stuhlanalytische Aufgaben 
Dr. Thalwitzer

Kotzschenbroda-Dresden.
Laborejo estas unika en la tula mondo, 

rekomendita de scienca medicina gazetaro.

• ............................... ........................................•

Kiel ni plibeligos la vivon.
- - - - - -

Originale verkita de

,.Saĝulo“
Prezo M. 0,30 = Sin. 0,23.

Mendu ĝin ĉe via librovendisto aŭ ĉe 

Esperanto Verlag Moller & Borel, 
Berlin S , PrinzenstraHse 95.

INTERNACIAJ CEKLIBROJ
■ uzeblaj en ĉiuj landoj ! pageblaj en ĉiuj bankoj ! m

Kiel montrata en ia apuda kliŝo, nenia bank- 
nomo aperas sur la ĉeko. Tiamaniere la ĉeko 
estas uzebla ĉie; la uzanto bezonas nur skribi 
mane la nomon de la banko en kiu li havas 
mondeponon.

La surteksto de 1’ ĉeko estas redaktita tute 
en Esperanto & la valoro devas esti esprimita 
per spesmiloj. Por fari la ĉekon tute kompren- 
eblan de la ne-esperantistaj bankistoj, oni pov- 
as skribi aŭ presigi sur ĝia dorsa flanko klarig- 
an rimarkon eu nacia lingvo montrante la va- 
loron de 1 spesmilo en nacia mono. Ekz. : se

la ĉeko estas skribita en Anglujo oni skribos aŭ presigos sur la dorsa flanko & en angla lingvo :
• l iu ĉeko estos pagata per leĝa angla mono po 2,003 ŝilingoj por l spesmilo. »

Ceklibroj estas haveblaj el la SCIENCA OFICEJO, 8, rue Bovy-Lysberg, Ĝenevo (Svis.) 
po 0,50 por 1 ĉeklibro da 50 ĉekoj.

• z
l
u. r.r.
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SKRIBMAŜINO
YOST

Ŝparo do tempo.

YOST
Ŝparo de mono.

YOST '
Fortikeco A simpleco.

YOST
Legebla skribo.

YOST
Iniversala A Esper- 

anta klavaro.
Por havi detalajn sciigojn, bonvolu skribi al

Eil>i-aii*ie <le l’Esperanto
15, Rue Montmartre, PARIS.



Xuii estas eldonita :
Wilh. 08TWALD

IVI A Ĵ D U N A R 0 D N Y J JAZYK
(Internacia lingvo),du raportoj de lafama scienculo 

en la rusa traduko

PREZO : & 0.12 (afrankite) 

Aĉetebla ĉe « Libreldonejo Esperanto j >, Moskva (Kuŝujo) 
Valovaja, 513, kv. 5.

Voco de Kuracistoj
Monata organo por internacia korespondado de 

Kuracistoj pri aferoj profesiaj, etikaj & soci- 
niedicinaj.

Jarabono: Kr. 3,60 (1,50 fi).

Administrejo: D-ro Stefan MIKOLAJSKI 

Strato Sniadeckieh. 6. Lw6w (Autriche-Galicie).

★

Tutmonda Informilo — Ĉiulandaj korespondantoj Vivado nacia Praktikaj 
sciigoj pri komerco & industrio, financo, statistiko, leĝoscienco, instruado, arto A 
literaturo, &c. — Felietono.

Organo de Universala Esperanto Asocio. Multaj informoj pri la jama utileco 
de Esperanto.

Unu numero: 15 centimoj (6 sd.) Jara abono: 4 frankoj (1,60$). 

---- DIREKCIO : H. Hodler, 8, Rue Bovy-Lysberg, Geneve (Svisujo)

Moskva Speciala Librejo«Esperanto»
(Tverskaja, 28, Moskvo—Rusujo)

havas en sia tenejo ĉiujn esperantajn librojn <V akceptas abonojn por ciuj

Esp. Gazetoj. La ĉefa tenejo de la eldonaĵoj: 1) A. A. Saharov. Sur vojo al
A

kunfratiĝo de popoloj. Prezo $. 0,60. — 2) Seavinskij. Ruse-Esp. gramatiko. 

Pr. $. 1,60. — 3) V. N. Devjatnin. Plena verkaro. 2a voi. (trad.de 1’Poltavo. 

Puŝkin & al.). Pr. $. 1,05. — 4) V. X Devatjin. Plena verkaro. 3a voi. (trad. 

de 1’Ruslando & Ludmilo de Puŝkin. A al. en presado).

LINGVO INTERNACIA
Centra Organo de la Esperantistoj

eliranta la 15-an deĉiu monato

La plej malnova el ĉiuj Esperantistaj gazetoj 

FONDITA EN 1895

ADMINISTREJO :

Presa Esperantista Societo
33, Rue Lacĉpede, Paris (Francujo). 

Jara abono : fr. 7.50 (3 $).

Libreldonejo « ESPERANTO
Moskva (Rusujo), Valovaja ul., (iom Serpuhov- 

skogo inon., kv. 5. Sciigas rusajn esperan tistojn 
pri sia fondiĝo- Gi jam eldonis :

N. 1. L. T. Titov, Esperanto en dek lecionoj. 
30 kop. (0,31 $). — N. 2. L. T. Titov, Vortaro 
Esperanta-Rusa, 75 kop. (0.79 $). — Propagand- 
aj poŝtkartoj kun teksto. 2 kop. (0,02 <$). — 
Propagandaj kovertoj kun teksto. 1 kop. (0,01 $). 
— Poŝtkartoj kun portreto de D-ro Zamenhof L. 
L.. 3kop.(0,03 — Portretoj de D-ro L. L Za
inenhof, 25 kop. (0,26 ^). — Nia firmo estas 
representanto de I. S. R.

trad.de
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ASTRONOMIO
La Kometo de Moreheuse

(1908 C).

La unuan de la pasinta Septembro, Prof. Mo h e h e u s e , astronomiisto ĉe 
Yerkes'a Observejo, en William Bay’s (Unuigitaj Ŝtatoj) per fotografio 
eltrovis kometon en rekta acensio 3 h. 20 m., & norda deklinacio 66° 15', je 
la oka horo & kvardek minutoj de Verkes. Ĝi rapide de sudoriente nordokci- 
denten moviĝis, A montris longan voston bone 
trian de Septembro ĝi estas eltrovita sendepende
A. Bo b e l i.y . en rekta ac. 3 h. 20 m., & dekl. -|- 67° 20', je la deka horo, 
havis helecon 10,0, nordokcidentan movadon, malfortan kondensiĝon, 
malgrandan voston.

'fui oni observis ĝin en multenombraj observejoj : la 2"‘, en Verkes; 
3*", en Kopenhago, Borno, Badno, Tautono, Liko: la 4“n
Bie b r o e k , kiu opiniis ĝin naŭaheleca ; en Greemvich, (“ii Arcetri; 
en \ ieno, en Besancono, &c.

KI la Romaj observadoj la 3®", Kopenhagaj la 4"" 
Ko b o i.ii el Kiel konkludis la jenajn orbitelementojn : 

l = 1908 Dee. 24.3175 Berlina mezt.
w = 174° 13', 13 i 

SI = 105° 3', 31 
i = 140° 36', 58

log. <7 — 9,96412 = 0,9207
KI la Kembridĝaj observadoj la 2®n, 3an, 4®" de Septembro, S-roj Kin a u s o n  

Ar Me y e i« konkludis la aliajn sekvantajn orbitelementojn :
l = 1909 Jan. 5,70 Greenwich’a mezt.
w = 152° 4' >
.<2= 90° 21' (

videblan fotografie. La 
en Marsejlo de S-ro 

& 
A

ia
, en ( kklo de Van

la 5“".

, & la 5“", D-ro Hermann

1908,0

1908.0



Fraucisko E a c c i n  : />h Kometo de Aforeheuse

l ia necerteco pri orbita determino elvenis, oni scias el tro proksimaj 
observadoj, sur kiuj oni fondis la kalkulojn. Sekve de pli malproksimaj 
observadoj, faritaj la 3"' de Septembro en Radno, la 14’" en Romo. la 24”* 
en Kopenhago, ebligis al D-ro Ko b o l d  nova orbita determino :

Dee. 25,8116 Berlina mezi.
39' 44",7

l l 56,7
l l 7,4

1908.9

T = 1908
ŭ) = 171°
S2 = 103 
i = 140

log. y = 9,975278
La unuaj observadoj montris la kometon kiel nebulozo, de dekvin ĝis 

dudek du gradoj ampleksinta, A kernon malbone difinitan, necertan voston 
A dek-unuan helecon. Sed tiu situacio rapide sangigis; jam la 5”’ de Sep- 
lembro la kometo estis naiiaheieca, kiel oni rimarkis mi Besancon a ( H>sm - 
vejo ; dek lagoj poste gi eslis okaheleca ; A la 20'" de Septembro. S-ro 
Tiiie i.e , en Kopenhago, rimarkis unuagradan

& la 20an
voston, montrintan dekdu- 

grade el kerno ian dektrigradan Ilekson; Ala kometo igis nudokule videbla 
atinginte mi liu ci sama tago 6,2 Indecon. La multaj fotografaĵoj 

faritaj malkasis en la kometo senĉesajn & rapidajn sangadojn : la 16”* de 
Septembro, la Indeco de la hararo A kerno pligrandigis; sed la \oslo sajnis 
plimalgrandiginta, tiel ke gi malebligis la precizan determinadon de la 
lokangulo; la 17'". gi estis arkoforma, oriente!) konveksa. A la kapo mon- 
Iris. lau la observadoj de St e b n b e b g  en Moskan (Presnujo kondensiĝon 
grajne konstruitan, diametre ampleksinta!) dek kvar arksekundojn; la 19"' 
S-ro Ko n s t in s k v . mi Pulkovo, povis fari fotografaĵon dauri* espozitan 
kvardek minutojn, kiu montris en la vosto ventumilan formon; kion jam 
rimarkis S-ro (b e s s im .t  ce .luvisv a Observejo ; ec mi lia fotografaĵo la 
kometo montris kelkajn Ire malkonverĝajn vostojn, el kiuj la cefa, la 18" 
de Septembro, atingis kvingrada!) longon. El la fotografaĵoj, kiujn taris 
S-ro (hiessinet oni rimarkis ke. la 19”' de Septembro, la astro 
sufice normalan ibrmon. kapon ovoforma)!, & voston 
lia fotografaĵo falita de la 10 h. 43 m. ĝis la 12 h. ‘ 
sufice normalan malgrandigon de l intenseco : liu.
13 h. ĝis la 15 h. 26 m.,
<le ia pli granda A vastega fenomeno, kiu okazis la postan lagon. l’J<d\livc. 
la la" de Oktobro, fotografaĵo, farita de la 10 h. V8 m. ĝis la 12 h. .>•> iii., 

montris mirigan aliformigon: el sagoforma kapo (diris du rekloliniaj ek- 
jetoj, trans kiuj la vosto disvastigis lra la grandegaj ĉieloj: ne sajnas plu la 
antautaga kometo. Okazis grandega katastrofo! .lam ia 30'" de Septembro 
ekvidigis en la fotografaĵoj kelkaj oblikvaj ekjeloj, dekslrmi irintaj, koni ran 
movado sin direktintaj, kvazan la koimbo, maldekstron sin movanta, havis 
ian kontraŭaĵon, trapasante lra kosma medio.

La 14'" de Oktobro la vosto sude montris aldonitan kurban ekĵclon : liu 
ci ekjeto la postatagon nordon ilis. A la brilego plimalgrandigis. La I6‘".

je la 29%

montris 
rektolinian ; la 30”' 

28 iii., montras ian 
kimi oni faris de la 

montris grandegan rompon en la Mislo, antaŭsigno



Francisko Fa c c in : Lu Kometo de Moreheuse.

55 mm. de malfermo, ĝi 
tri- an kvarparte dividiĝinta, & eiuj partoj estas 
29an, kontraŭe, ĝi sin montris al mi unuiĝinta, 
A sajnis al mi ekvidi ian malfortan stelan 

lorno 122 mm. malfermita, la vosto montris al
& ventu- 

rompiĝis

oni ekvidis Iri ekjetojn kiuj la 19"" malaperis). «k la vosto iĝis malpli ol 
duona. <X la kerno iĝis multe pli larĝa, disvastigita, & brila. La 20“", la 
vosto denove eslis Ire longa, libroteksila. normoforma. La 24“", oni rimar- 
kis denove ian malĉefan ekjelon ; & la 2<S“", gravan larĝigon de la kerno, 
ian malfortigon de l aldonajo. Dum liuj ĉi lagoj, la vosto sin montris, lau 
la fotografaĵoj, grandege disvolvita. & dek sep gradojn atinginta, kio minim- 
time eslas 4.3 milionoj da kilometroj, ni oblikve ĝin vidante. La kerno 
«•stis longa preskaŭ IO arkominutojn, tio eslas, proksimume, 400 miloj da 
kilometroj diametre.

La 28“" de Oktobro, observinte ĝin per lorno je 
ŝajnis al mi, intermite, 
envolvitaj de nebulo zla 
tre nebula, sed brila ; 
densiĝon. La 20“". per
mi ian strangan formon: mallarĝe elirante el kometkapo, 
mile larĝigante. fii ia loko. antan la duono, ĝi subite rompigis en 
tri kvaronoj da sia videbla larĝo, nur daiiriginte la parton restintan. La 
interrompajn ne ŝajnis al mi luta ; sed malforta postsigno, kiel ia Ire deli- 
kata vualo, daurigis la voston, ĉ. iĝis iom pli densa ĉe ĝia lino, duone de 
l interrompajn ĝis postere malantaue , lasinte mallarĝan malhelan spacon, 
liel ke la vosto ŝajnis dividita je du branĉoj, 'l iu ĉi spaco ŝajnis al ni pli 
nigra ol la ĉiel lundo. Kontraue, la ./l“" vespere, gi ŝajnis lule unuiĝinta <\ 
plena, sed pli longa.

La fotografaĵo, kiun faris S-ro On essi nei la 28“" de Oktobro, de 7 h. 4(i m. 
ĝis II h. 27 m.. per fotografa objektivo Vie n n e t  je Hi cm., fokusa longo 
290 cm., muntita sur ekvalormoviĝa teleskopo Ba iiijo u  je 24 cm., klare prez.- 
rnlas. en originala grandigajo de la kliŝo, eĉ 12 kometajn ekjetojn, & mai 
proksimajn el kapo interesajn lumajn kondensiĝojn. Tiujn lumajn masojn 
oni plurloje observis, ek oni rimarkis ke dum kelkaj horoj ili tre 
konlrauen je Suno. La mezuradoj montris rapidecojn je pli ol 
sekunde, akcelan movadon Ire senteblan lau la lumaj masoj 
proksimigis el nukleo : liu ĉi eslas Ire grava afero por la teorio 
kiun difinis M a x w e i.-Be ii io i.iii .

Rimarkinda eĉ estas la rezulto kion
Greemvich dum 35 noktoj ĝis meznovembro, lau kiu la naskiĝo de ia 
kometvosto tiamaniere okazus: la nukleo ekdisjelas ĉirkauen ian materion 
kometan, kiu ĉirkaŭas la kapon per sinsekvaj kurbaj tavoloj. T iuj tavoloj 
estus repuŝataj de suna energio. <k igus la ventumilan voston. Sed iom 
post iom la malsamaj kiinamasiĝinlaj ekjetoj prezentas eble ian kontraŭ- 
ajon al la normala ekjetado de la nuklea materio, <k tiam en tiu ĉi 
eksplodo, & naskiĝas ia malfortiĝu momenta de la vosto. Poste liu 
tre malunuforma \ malnormala, rekomenciĝas.

hr Ij i spektra analizo de la kometo prezentis fenomenojn ne

\ •

delokiĝas 
50 kilom. 
kiuj mal- 
pli fortoj

oni havas el fotografaĵoj faritaj en

okazas
io ado

malpli



68 K. Ka mme r e r  : La varmo kiel farmo de la energio.

eslas la ciano, gaso

gravajn ol giaj aliformigoj. Lau la observoj de grafo de La  Bu me Pl i v in k i . 

& de S-ro Ba i.d e  i ,ĉe Juvisv a <)bservejo, la kometo m* rezultas el hidrokarb- 
idoj, kiel la plimultaj kometoj, sed konsistas el ciano, gaso, kiu konsistas 
el azoto & karbono. Ankan la Da n ie l  ;i kometo 199" d . lau De s i.a n d r e s . 

Be r n a r d  & Bo s i.e r , montris, ne nur la bendojn Havan, verdan & bluan, sed 
ankan la bendon transviolkolora!), kiu karakterizas la ( ianon z 388 . A 
estas rimarkita unue de l higgins en la kometo de 1881 ; sed en Mo r e iie i sifa 
kometo la hidrokarbidoj sajnis neestantaj, & ĉefa 
treege mortiganta.

Post la 25*n de Decembro, 
estos plu videbla, escepte en norda hemisfero, g 
trajektorio tra ĉieloj ampleksigas preskaŭ inter 
maksimuma suda deklino, kvazaŭ 79 gradoj, okazos je la 23' de Marto.

La apero de MoREHEUSEa kometo (‘stis unu el la plej gravaj kiuj okazis 
videblo & grandeco, sed pro la 

al la fotografarto registri mirinde 
astrofizikisto vidojn ja 
f rancisko Ea c c in .

Sekio (Ital.).

tago de la perihelia transiro, la kometo ne*
ĝis somero de 1909. (lia 

ambaŭ polusoj, & gia

pro gia nudokula 
lumo, kiu ebligis

de longatempe, ne 
forlo aktina de gia 
giajn strangajn aliformigojn, kiuj malfermis al la 
neatenditajn.

FIZIKO
La varmo kiel formo de la energio.

La fariĝo de la temperaturo. — Du atomoj a & b kun la maso m mov- 

iĝas. post kiam ili venis en la amplekson de sia reciproka altira torto 

pro la sama forto k unu al la alia. Je difinita tempopunkto de sia moviĝo 

ili posedas difinitan potencialan energion Ef kinetikan energion Ek. La 

sumo Ef -f- Ek restas dum la moviĝo ĉiam la sama. Dum do ĉe la mov- 

iĝado Ep senĉese plimalgrandiĝas, devas Ek senĉese pligrandiĝi, ĝis 

kiam en la momento de la kunenpuŝo la tine sole restanta kinetika 

energio E* ankaŭ fariĝas nula. Devas pro tio nova energio naskiĝi, kiu 

estas tute egala al la malaperinta Ek, ĉar tiu ĉi energio nek por la 

aliformigo de la atomoj (la atomoj mem ne estas aliformigebla), ĉar la 

aliformigeblo estas la reciproka forŝovado de la atomoj mem), nek por la 

produkto de sonosvingadoj estis bezonata. Tiun ĉi novan energion ni volas 

nomi la varmecan energion Ev. Pro ĝi la atomoj a & b ree povas mal- 

proksimiĝi unu de alia, t. e. efiki kontraŭ k laboron, kiu estas akurate 

egala al la jam de k efikita laboro. Dum la malproksimigo A, . senĉese 

aliformiĝas, en potencialan energion Ep. Lasumo E, -j- Ep restas dum la 

moviĝo ĉiam la sama. Halto nur tiam okazos, se A,, tute aliformiĝis en Lp.

Bai.de
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+ K, K
JE

en kiuj ilia kunenmoviĝo 

do povas fiksi la jenan aliformiĝon de la energioj : 

j J<„, Ev -j- Ep. Dum antaŭ la kunenpuŝo 

Ep post ĝi ne plu povas aliformiĝi en Ek, sed restas

t. e., se ambaŭ atomoj estas en tiuj lokoj, 

komencis. Ni
//

aliformiĝas en

kiel potenciala energio aŭ fern peraturo de la atomoj a & b. Ilia mal- 

proksimiĝo estis kaŭzita per forto f (varmeca forto}, kiu mem pli granda 

ol la altira forto k dum la tuta dismoviĝo efikis kontraŭ AA ankaŭ post ĝi 

ankoraŭ havas difinitan valoron, nome estas akurate egala al la altira 

forto k :(f— k). Ambaŭ atomoj estas post sia mai proksimiĝo ligitaj a) 

difinita proksimeco r: ili jam prezentas korpon. Kompreneble tiu ĉi supre 

priparolita kunen- <fe malkunenmoviĝo inter du samaj atomoj povas nur 

unu fojon okazi. Post la moviĝoj havus la atomoj la saman proksimecon 

kiel en la komenco de la unua moviĝo & estiis fine entute ripozaj.

Efektive ilia malproksimeco post la dua moviĝo ne estas egala al tiu 

antaŭ la unua. sed estas multe pli malgranda, ĉar granda parto de Ek 

restas al la du atomoj ankaŭ post la kunenpuŝo & kaŭzas ĝian komunan 

rapidecon en la senfina monda spaco. Efektive nur lapli malgranda parto 

aliformiĝas en la varmecan energion Ev & kaŭzas la temperaturon Ep. Ni 

vidas tie ĉi klaran bildon de la grandioza mondfariĝo el la atomoj dissem- 

itaj ĉie en la monda spaco. Kune ni ekkonas ke la temperaturo Ep devas 

necese fariĝi ĉe la esto de la mondkorpegoj.

Temperaturo d- volumeno. Elasteco. — Ni supozu, ke ladu molekuloj 

a A b (molekuloj tial, ĉar ĉe la korpoj la temperaturo Ep estas ne inter 

la unuopaj atomoj, sed inter atomaroj. atomgrupoj, kiujn oni nomas 

molekuloj) estas ripozaj en la proksimeco r. Ili posedas difinitan temper- 

aturon Ep. La varmeca forto/ tenas kontraŭ la altira forto A la egalpezon. 

Al difinita temperaturo Ep apartenas ankaŭ difinita proksimeco de la 

molekuloj, t. e.: se ne efikas ekstera premo, apartenas al difinita temper- 

aturo ankaŭ difinita volumeno. (Aplikado de tiu ĉi fakto ĉe la termo- 

metroj). Sed al la sama pligrandiĝo de la temperaturo Ep ne respondas 

ĉiam la sama pligrandiĝo de la valoro r & ne ĉiam la sama volumena 

pligrandiĝo, ĉar la volumena pligrandiĝo estas proporcia al la kuba line- 

ara. La volumena pligrandiĝo povas nur tiam esti proporciigata al la 

plialtigo de la temperaturo, se la proksimeco r de la molekuloj inter la 

mezurotaj temperaturoj nur nerimarkeble aliiĝas. Ĉe la hidrargo, kies 

molekuloj pro la grandega maso de siaj atomoj (la hidrarga atompezo 

estas=200.)en ordinara temperaturo havas tre malgrandan malproksim- 
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econ unu de la alia. estas tiu supre citita kondiĉo fakte plenumita, 

nature ankaŭ nur inter difinitaj teinperaturlimoj. Ĉe la fluidaĵoj, kies 

molekuloj havaspli malgrandan mason  A  tial ankaŭ pli multe malproksim- 

iĝas unu de la alia, la proporcio inter la pligrandiĝo de la temperaturo A 

de la volumeno ankaŭ en la supre diritaj teinperaturlimoj ne okazas, ĉar 

la proksimeco de la molekuloj jam en tiuj ĉi teinperaturlimoj grave ali- 

iĝas. La volumenoj de la gasoj & nesatigataj vaporoj, kies molekuloj ĉe 

ordinara temperaturo estas jam ekster la efika spaco de la altira forto /.- 

(kohesiono), pligrandiĝas akurate proporcie al la pligrandiĝo de la tem- 

peraturo, ĉar al la sama laboro kontraŭ la ekstera premo (aerpremo), 

k', t. e. al la sama plialtigo de la temperaturo, respondas ankaŭ la. sama 

interspaco, sur kiu estis efikata la laboro.

Se ankoraŭ al k alvenas ekstera premo /.'. devas la molekuloj moviĝi 

unu al la alia. Tiu ĉi moviĝo daŭros tiel longtempe, ĝis kiam estas 

k k' = f\, k kf, / <  /j. ĉe la moviĝo, difinita laboro estis efikata 

kontraŭ la varmeca forto /. Samtempe / pligrandiĝis tiom. ke ĝi povas 

post la ĉeso de la ekstera premo k' ree efiki akurate la saman laboron, 

kiun k' antaŭe efikis kontraŭ/. Pro tio devas la varmeca forto / esti 

rigardata kiel kaŭzo de la ELASTECO & de la formo & de la volumeno. 

Malgraŭ la kunenmoviĝo de la molekuloj, ilia potenciala energio /<p . t. e., 

ilia temperaturo ne aliiĝis. Aliiĝis nur la kondiĉo por Aj,, ĉar la altira 

forto/.- estis per la alveno de k' plifortigata. Respondas do, ĉe la sama /<p 

aŭ ĉe la sama temperaturo, al pli granda k -f- k' pli malgranda valoro r, 

al pli malgranda /. -j- k' pli granda valoro r. Ĉe la sama ekstera premo k. 

respondas al la pli alta temperaturo ankaŭ pli granda valoro r.

Temperaturo, Varmamaso. — La temperaturo de korpo estas la 

potenciala energio (la kapableco por labori), kiu m* plu povas aliformiĝi 

en kinetikan energion. Ĝi estas kondiĉita per la altira forto k & per la 

ekstera premo k'. La temperaturo de korpo laŭ tio devus rekte esti 

esprimata en laborunitoj (Erg.). (li estas egala al la laboramaso. kiun la 

najbaraj molekuloj povus efiki pro sia altira forto k & pro la ekstera 

premo k1, sela kontraŭa varmeca forto / tute ĉesus, ĉar tio ne okazas, 

povas k-\-k' neniam (‘fiki laboron. Laboradas nur la varmeca forto/. La 

laborado de la varmo konsistas do nur el tio, ke la varmeca forto / de 

korpo  efikas laboron kontraŭ la malpli granda varmeca forto de alia korpo.

La sumon de ĉiuj potencialaj energioj Ep de la molekulparoj, kiujn 

enhavas korpo, oni nomas la varmamaso <fc esprimas ĝin per kalorioj.
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La varman)  ason oni devus rekte tiel kiel la temperaturon esprimi en labor- 

unuo.j (1 gramkalorio =  4,189 Joule). La varmamaso sidanta sur korpo 

estas egala al ĝia temperaturo Iĝ, multobligita per la nombro de la 

molekulparoj enestantaj en la korpo. Tiu varmamaso kiu estas necesa 

poi' altigi je difinita valoro (1 grado) la temperaturon Ep de ĉiuj molekul- 

paroj enestantaj en unu kilogramo daTkorpo, tioestas la specifa varmo cp 

(ĉe egalrestanta ekstera premo): ĝi devas laŭ la dirito esti rekte proporcia 

al la nombro da la molekulparoj enestantaj en tiu ĉi kilogramo <fc tial 

inverse proporcia al la atompezo (m) de la korpo: cp =  — . Tiu ĉi egal- 
m

cfm. kiu false estas

* estis elkalkulata por diversa j elementoj de lasanta

eco efektive okazas. La proporcia faktoro p 
nomata atomvarmo 

agregat-stato (Vidu : Agregatstato, Temperaturo) A montriĝis ĉiam la 
naina. Tio estas forta pruvo por la rekteco de la supraj diraĵoj.

Tenipcratiiregaliĝo. — Ni supozu, ke inter la molekuloj a A b pli- 

altiĝis la temperaturo /<p, t. e., ke la varmeca forto / efikis laboron 

kontraŭ /<• -|- Pro tio devas la varmeca forto f inter la samaj du 

molekuloj esti malpligrandiĝinta, dum la varmeca forto interia molekuloj 

b A ’ r restis la sama. La molekulo b moviĝos al la molekulo a, ĝis kiam la 

varmeca forto inter a A' b. b A' r estas egala. Kiel ni vidas malplialtigis 

ĉela moviĝo la temperaturo Ef inter la molekuloj a A b akurate je la 

sama valoro, kiel plialtigis la temperaturo 7TP inter la molekuloj b A c. 
Tiu ĉi egaliĝo de la potencialaj energioj aŭ de la temperaturoj ripetiĝas 

kompreneble ankaŭ inter la sekvantaj molekuloj, ĝis kiam inter ĉiu  j estas 

la sama temperaturo. La amaso de la perdita /festas ĉiam egala al la 

akceptita /<p . La temperaturegaliĝo okazas inter la molekuloj de ĉiuj 

stofoj: ĝi okazas plej rapide ĉe la ŝtofoj, kies molekuloj ĉe la. egaliĝo devas 

tari la plej malgrandan vojon A kies molekuloj estas movataj per la plej 

granda varmeca forto, nome ĉela metaloj.

Agregatstato, Tenifierata ro.— Ĉar la supre citita proporcio e» =  —  
m 

ĉe korpoj elementaj, estantaj en malsamaj agregostatoj ne okazas, oni 

devas akcepti, ke la molekuloj ne ĉiam konsistas el la sama nombro de
A

atomoj. Ce la transenkonduko de korpo el agregatstato en la pli altan la 

nombro de la molekuloj enestantaj ekz. en unu kilogramo da 1’korpo, pli- 

grandiĝas, t. e. la molekuloj mem fendiĝas. Ce la transenkonduko de korpo 

el agregatstato en la pli malaltan la nombro de la molekuloj enestantaj 
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en unu kilogramo plimalgrandiĝas, t. e. la molekuloj sin kunenligas. La 
agregatstato de korpo dependas do de la nombro da la atomoj lena enligitaj 

en k iu i molekulo. Por transenkonduki korpon el agregatstato en la pli 

altan devas esti bezonata difinita, rilate tre granda varmamaso (amaso 

da potenciala energio /*,p). per kiu la fendiĝo de la molekuloj estas kaŭzata. 

Ce la transenkonduko la temperaturo de la korpo restas la sama. La 

varmamaso alkondukita al la korpo estis bezonata por la produkto de la 

novaj temperaturoj inter la nove fariĝanta] molek  triparo  j. Ce la trans- 

forniiĝo de korpo el agregatstato en la pli malaltan fal igas libera akurate 

la jena varmamaso. kiu estis bezonata por transformi la korpon el tiu ĉi 

agregatstato en la pli altan. Per la fendiĝo de la atomaroj aŭ molekuloj 

sole povas esti klarigata la granda pligrandiĝo de la volumeno, ekz. ĉe 

la transformiĝo de korpo el la fluida en la gasan staton. Line klarigas 

tre facile la fakto, ke kelkaj korpoj ellasas la fluidan staton, t. e. rekte 

el la firma transeniras en la gasan staton. La molekuloj de liuj ĉi korpoj 

do nur alie fendiĝas. Ce ĥemiaj kunenligiĝoj. kiuj prezentas kuniĝon de 

atomoj antaŭe malkunaj # malsamaj al unu nora atomaro aŭ molekulo, 

devas tiel kiel ĉe la transformiĝo de korpo el agregatstato en la pli mal- 

altan difinita varmamaso liberiĝi (ekz. la brula varmeco.)

(rasoj, llia aparteco. — Ni supozu, ke difinita volumeno r de gaso ĉe 

difinita temperaturo Ep # ĉe difinita ekstera premo p (sur ĉiu cm2) estas 

enfermata en rekta prisma vazo. Se en unu cm : de la vazo enestas // 

molekuloj, tiam estas p = nf. Ce la kunenpremado de la gaso la varmeca 

forto/ ĝis difinita premlimo ne aliiĝas sed restas la sama. Tiu ĉi grava 

aparteco de la gasoj estas la kaŭzo por la Bo y l e -M a r io t t e  a leĝo ;

/
p — nf. aŭ. ĉar n estas inverse proporcia al r, /> ~ . La volumeno r

estas inverse proporcia al la ekstera premo p. Pri la regula volumena 

pligrandiĝo de la gasoj ĉe egalrestanta ekstera premo p ĉe la plialtigo de 

la temperaturo mi jam parolis en « Temperaturo# volumeno. Elasteco

El tiu ĉi aparteco de la gasoj devenas la Ga y -Lu s s a C a leĝo. rt = rQ 
(1 -j- at). La varmeca forto / nur tiam pligrandiĝas, se la gaso ĉe la pli- A 
altigo de la temperaturo estas devigata resti en difinita volumeno. Ĉar 

tiam la valoro n restas la sama. devas laŭ la egaleco p — fn, p esti 

proporcia al la varmeca forto / # tial ankaŭ al la absoluta temperaturo 

de la gaso. * K. Ka m m e r e r ,
\Vieri (AŭstrJ.
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INĜENIEBABTO

Helicaj risortoj.

La celo de tiu ĉi artikolo estas, klarigi tiujn meĥanikajn principojn, 

laŭ kiuj estas konstruitaj la ordinare-uzataj formuloj pri la fortikeco A 

la kunpremeblo aŭ eltireblo de helicaj risortoj.

La meĥanikaj principoj por risorto estas tiuj samaj, kiuj troviĝas ĉe 

ordinara ŝafto' : ni do komencu nian studadon ĉe la ŝafto & daŭrigu ĝis 

la risorto.

Simboloj uzataj :

IL— pezo. 11 = radio. T = tordmomento=WxR. P  =  diametrode 

ŝafto, metal-fadeno, aŭ vergo. maksimuma loka ŝarĝo je unuo da areo 

de materialo, a. = angulo de tordiĝo mezurata per radiunuoj. L = longo 

de ŝafto aŭ de metal-fadeno aŭ vergo. / — momento inercia de areo 

ĉirkaŭ ĝia centro, =  o" IV. A = koeficiento de transversa elasteco.

S = spaco de moviĝo ĉe W, =  a X  IL

En la figuro 1 montriĝas ŝafto fiksita ĉe A, subtenata ĉe )', & havanta 

radon fiksitan sur gia finiĝo malproksima de X. De la rado pendas peza 

objekto II . La pezo de IE, aganta je radio II, emas turni la radon, sed 

ĉar la rado estas fiksita al la ŝafto, tiu turn-forto, aŭ pli bone « ford 

momento ». estas transdonata al la ŝafto, kiun ĝi (‘inas tordi. La mezuro 

de la tordmomento estas ll'x Ii, & la ŝafto devas esti sufiĉe fortika por 

tion ĉi kontraŭstari. Ekzemple, se IE = 70 kilogramoj, & //=20  

centimetroj, la tordmomento estas 1400 kilogram-centimetroj, & la 

ŝafto devas (‘Sti sufiĉe fortika por kontraŭstari/o>v/-momenton da 1400 

kilogram-centimetroj.

La fortikeco de ŝafto dependas de ĝia materialo & de ĝia diametro, 

sed nede ĝia longo se ĝi estas sufiĉe subportata. La bone konata formulo, 

per kiu oni kalkulas la tordmomenton, kiun ŝafto povas kontraŭstari, 

estas T = —- D' / Ekzemple, se T = 1400 kilogram-centimetroj.

Ŝafto : (A.) shaft; (F.) arbre; (G.) IJeZ/e; (I.) albero. Tiu vorto troviĝas en la Gerinan- 

Esperantaj vortaroj.
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F povas esti po 750 kilogramoj en kvadrata centimetro da 

nia formulo fariĝas.

areo. tiam

1400=— /) ‘X  750.
16

1400 X  16
3.1416 X  750

=  2.OK cm.

milimetroj21Tio estas, la diametro de la ŝafto devas esti proksimume 

por ke ĝi plenumu la kondiĉojn postulatajn. La supra kalkulo taŭgas por 
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tiu parto de la ŝafto, kiu sin trovas inter X <V ) : ĝi ne estas tute ĝusta 

por tiu parto, kiu estas ekster Y.

Se anstataŭ la rado montrita en fig. 1 ni havas la turnilon montratan 

per plenaj linioj en fig. 2, Aise IPA  R estas samaj kiel en fig. 1, tiam la 

tordmomento ankaŭ estas tiom sama. kiom ĝi estis ĉe fig. 1. Se nun ni
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anstataŭigas la rektan turnilon per la kurba turnilo montrata per punkt- 

linio en fig. 2, la tordmomento ankoraŭ restas tiom sama. Se la fino de 

la ŝafto estas turnita supren, kiel en fig. 3, A II & A ’ ne ŝanĝas, la 

tordmomento ankaŭ ne ŝanĝas; <t fine, se la finoj de la ŝafto estas volv- 

itaj, kiel en fig. 4, la tordmomento. ĉe tiu parto, kiu estas inter la sub- 

portiloj, restas ankoraŭ tiom sama, kiom ĝi estis inter A' A 1 ’ en fig. 1. 

La dua forto JE nur faras, rilate al la peco de ŝafto inter la subteniloj, 

tion saman, kion en fig. 1 faris la fikso ĉe A.

Ni nun supozu, ke la interspaco inter la subportiloj en fig. 4 iom post 

iom malgrandiĝas ĝis kiam ĝi tine malaperos & ni bavos la plenan risorton 

montratan en fig. 5. En la daŭro de tiu ĉi malpliiĝo, se HA A' restas 

senŝanĝaj, la tordmomento inter la subportiloj ankaŭ restas senŝanĝa. A 

el tio ĉi ni povas ekscii, ke la tordmomento ĉe unu punkto en la risorto.
A

nome la punkto de malapero de interspaco, estas ll’x  A’. ( ar la risorto 

estas unuforma, & la premo estas centre metita, tial la tordmomento ĉe 

ĉiu alia punkto estas ankaŭ IEx A’. Por elkalkuli la diametron de la 

metalfadeno de nia risorto ni povas, do, uzi tiun saman formulon, kiun ni 

uzis por la ŝafto, la sola diferenco estante, ke pli granda valoro por / ’ 

estas permesebla en la materialo de risorto, ol en la materialo de ŝafto.

Ekzemplo : II' estu 70 kilogramoj, A ’ estu 5 centimetroj, la permes- 

ebla valoro de Festu 2000 kilogramoj en ĉiu kvadrata centimetro : ni 

elkalkulu la necesan diametron de la fadeno. Tie ĉi la tordmomento estas 

- I):! /•
16

i •

70 x  5 =  350 kilogram-centimetrojn, A' sekve la formulo 7 ’ 

fariĝas :
350=^’2000, & J9=^/r^^=0.96< an.=O

(fis nun ni esploris nur pri la fortikeco de la risortoj, & ni vidis, kiel 

ni povas elkalkuli la diametron de la fadeno, por ke ĝi nek rompiĝu, nek 

estu senbezone multpeza. Nun ni transiru al la kvanto da la kunpremiĝo 

de la risorto. A por kompreni tion ĉi ni ankoraŭ unu fojon komencu ĉe la 

simpla ŝafto montrita en fig. 1.

Jja fundamenta formulo

Ekzemplo : Se en fig. 1, 

L, la interspaco inter A A

pri tord-elasteco de cilindra ŝafto estas : 

_ TxL
7. --- 7---- •/X  A'

II — 70 kilogramoj; li — 20 centimetroj; 

)'. =  200 centimetroj; ~ 2.1 centimetroj;
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A =  900.000, la linuoj estante la kilogramo & la kvadrata centimetro: 

tiam T estas 70 X 20 =  1400, & La angulo de tordiĝo :

32 X 1400 X  200
X

= Vo W) 
o-. X  3.26 

114.1 kilogram-centimetroj. La energio fariĝas potenciala en la

t n — 0.163.
r. X  2.1‘ x 900,000

Multiplikante la angulon x per la radio /L ni ricevas S. Ekzemple, se 

ni daŭrigas la supran kalkulon, kie « =  0.163 & R= 20 ni trovas N' 

0.163 X  20 — 3.26 centimetroj; tio estas, se neniu pezo pendus de 

la ŝnuro, la tino de la ŝnuro estus 3.26 centimetroj pli alta ol ĝi efektive 

estas, simple pro la ne-tordiĝo de la ŝafto.

Nun ni supozu, ke la pezo estas aplikata iom post iom, ke IE kreskas 

de nulo ĝis ĝia plena valoro. Dum la kreskado la tino de la ŝnuro iom  

post iom malleviĝos tra la spaco N, & la meĥanika energio liverata al la 

ŝafto duni tiu malleviĝo estas la meza valoro de la pezo (=  

multiplikata de N*. En nia ekzemplo tiu energio estas do, 35 kg.

cm. 

materialo de la ŝafto.

Ni antaŭe vidis, ke la toni  momentoj por ŝafto & risorto estas elkalkul- 

eblaj per unu sama formulo. A la materialo de ambaŭ estas en sama stato 

de streĉo. Por produkti tiun staton de streĉo la sama kvanto de energio 

estas necesa, egale ĉu la vergo estas en formo de ŝafto, aŭ en formo de 

risorto. Ĉar la energio egalas */« JES ’, & ĉar IE  estas sama por risorto 

kiel por ŝafto (laŭ nia supozo), tial. por ke la energio restu sama, S ankaŭ 

restas sama ĉe risorto, kiel ĉe ŝafto; t. e. la kunpremiĝo de la risorto, 
T 'x L

S=<xX JI = - ----- \-X !*• (l°? en fiĝ- IE — 70 kilogramoj:

// =  20 centimetroj; 1). la diametro de la vergo, =  2.1 centimetroj: 

A. la tuta longo de la vergo. = 200 centimetroj; A N= 900,000, —  

ni jam scias, ke S', la kunpremiĝo de la risorto, estas 3.26 centimetroj, 

ĉar ni jam tion elkalkulis por la ŝafto en fig. 1.

T x L
En nia lasta formulo. S =  xrX /A ni nun anstataŭigu /' per

9 _ 17/>3 IV
//II . A L per 2 -7/11 . A ni ricevas S'=  __ ? ]<ju estas formulo  ofte

donita en inĝenieraj poŝlibroj.

Eine, ('stas necese diri, ke la supraj formuloj A. teorio ne estas absolute 

ĝustaj. La eraroj ne estas atentindaj escepte, (1) kiam la klino de la 

resort-fadeno estas granda, (ĉar la teorio tute malatentas tiun klinon,)

IE
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Ar (2) kiam la diametro de la volvoj estas malgranda kompare kun la 

diametro de la vergo, (ekz. se R estas malpli ol 27).) ĉar tiam la fibroj 

plej proksimaj al la centro de la volvoj estas tiom pli mallongaj ol tiuj 

sur la ekstero, & la simpla teorio pri tordiĝa streĉo jam m* estas aplik- 

ebla.
Sela materialo, el kiula risorto estas farita, ne havas rondan profilon, 

ankoraŭ oni povas uzi la formulojn pri fortikeco A tordiĝo de ŝafto kun 

la bezonata profilo.

La formuloj estas same uzeblaj ĉe tirrisortoj, kiel ĉe premrisortoj, sed 

pro praktikaj konsideroj oni ofte akceptas iom malpli grandan valoron 

por F.
W. \\ . Pa d f ie l d , 

Ipstrieh (Angl.).

SOCIOLOGIO
La Regno de la Romanoj.

La historio de la mondo havas kelkajn trajtojn komunajn kun geologio. 

La supraĵo de nia planedo estas la fina rezultato de nepenseble longa 

serio da aliiĝoj; la naturforto  j formadis ĝin. jen per fulmrapidaj katastrofoj 

renversantaj ĝian fundamenton, jen per miljara pacienca laboro. MetodoA
& pasio alterne estis uzataj por tiu ĉi agado. 1 nue. super ĥaosa fajra 

kerno, formiĝis per malvarmiĝo krusto maldika, poste pli A ’ pli dika. sur 

kiu la malvarmiĝanta atmosfero kuŝigis la maron de la momio. La 

krusto kunfaldiĝis super la pli & pli malaperanta kerno de la terglobo 

&, kaverniĝinte, ĝi enrompiĝis sub la pli grandiĝanta ŝarĝo da akvo je 

grandegaj spacoj. Kontinentoj ekaperis & ree malaperis; la oceano, 

balancegigite el unu kuŝejo en alian, fornaĝigis kun si mejldikajn 

termasojn por kuŝigi ilin aliloke post komenco de trankvila tempo, dum  

el ĉiuj fendaĵoj de la ektremanta terŝelo elverŝiĝis fajra lafo kiel sango

el mil vundoj.

Same la historio de la mondo amasigas ruinojn sur ruinoj. I 'astistoj

starigas siajn tendojn sur tomboj de nobla kulturo, en ĉasejoj de sovaĝuloj 

ekleviĝas reĝaj tronoj, al kiuj la popoloj suprenrigardas tremante, hn 

unu lando ekokupataj fremduloj kovras en senfina sinsekvo la 

aŭtoĥtonan loĝantaron, en alia formigras la loĝantaro, devige aŭ mem- 
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vole, escepte la plej malsupra parto de la societo. Elfosaĵaj postsignoj de 

nacioj A regnoj, kadavrorestaĵoj de ilia grandeco, de ilia arto. de ilia 

metia diligento, kuŝas sternite mi fremda ĉirkaŭaĵo kiel insekto en 

sukceno, kiel mamuto en glacio.

Geologio A historio de la mondo tamen montras gravan diferencon : 

la gravaj revolucioj de la tero estas finitaj: naturesploristoj studadu tute 

trankvili' ilian rezultaton A videbligu ilian fariĝon per hipotezoj A 

konkludoj. Nur ia malforta tremado de seismografo, iam A iam, ia pli 

granda tertremo, aŭ post longaj paŭzoj ia nova elsputo de unu el la 

sennombraj estingiĝintaj vulkanoj instruas scienculon, ke sekvas mal- 

grandaj postdoloroj de la revolucia periodo de la planedo A ke la 

fundamentoj de nia domo kuniĝas ankoraŭ iome.

Male en la historio de la mondo ('kzistas nenia malfortigo de movo. 

Nia propra generacio travivis farojn same tiel gravajn A suferis 

revoluciojn same tiel fortajn kiel la, pri kiuj niaj antaŭhistoriaj 

prapatroj miris, antaŭ ol la unua linio de politika kroniko estis skribita. 

Sed. estante iniciatintoj, oferaĵoj aŭ atestantoj de tiuj okazintaĵoj, kiuj 

superkreskas la kapojn ileni, mizerajpolvidoj, kiel Ia okazintaĵoj siatempaj 

superkreskis tiujn de niaj prapatroj, ni ĉiam estas influataj partie ; la 

historiistoj ('ii estinta tempo ne estis malpli malkapablaj por objektiva 

kritiko. La modernaj nur pene povas retrovi la faktojn el iliaj kontraŭ- 

diraj atestoj sed eĉ ili, starante tiel malproksime de la estintaj A 

finitaj agadoj, tamen estas submetitaj ankoraŭ ĉiam sub malkomprenoj, 

ĉar nedisŝirebla ĉeno kunligas la homaron dum ĉiuj jarcentoj, ĉar niaj 

samtempuloj - trompite de analogioj — , en la batalojn de mortintaj 

generacioj enkonjektas celadojn A pasiojn de la samtempularo, ĉar ili 

. pritraktas historiskribadon, ne konscie defendante siatempajn opiniojn.

La amasego da detaloj, kiuj okupas historiiston ankaŭ konfuzas lin: 

li ne povas, kiel geologiisto, supreniri montopinton, de kie antaŭ lia 

rigardo ja malaperas detaloj, dum la gravaj trajtoj de pejzaĝo malkovras 

sin kiel konstruaĵa plano ;

proksime kuŝanto kaŝas al li tro grandan parton de la figuraĵo.

Pio do estas la kaŭzo, kial la historiskribaĵo ĝis hodiaŭ montras tian 

truon, kian aliaj sciencoj plenigis jam de longe. Jam longe la gravaj 

naturleĝoj estas fiksitaj A pruvitaj per senescepta uzebleco. Sed la 

leĝojn, kiuj regas politikon, precipe tiun plej gravan el ĉiuj, kiu, estante 

neapelaciebla, plej supra instanco, decidas pri vivdaŭro de ŝtatoj, ĝis nun

al li mankas birdoperspektivo, la plej
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vane ni serĉas en lernolibroj. El la biologia procedo de la ŝtatoj, strange, ne 

estas ankoraŭ devenigita la regulo, kiu regas ĝin; tia tamen devas ekzisti.

Senĉese ŝanĝiĝas formo & nombro de la ŝtatoj sur la tero. Post 

periodoj de plisimpligo de la landkartoj venas tiuj de dispecigo : el 

politikaj atomoj kristaliĝas denove grandaj ŝtatokorpoj firme kunigitaj. 

Observanto, kiu. starante super la mondo A ekster la tempo, rigardus 

malsupren per teleskopo sur nian planedon, ŝajne vidus unufoje parcel- 

ekonomion de malgravaj kamparanoj, aliafoje kunmetitajn bienegojn.

Do, ĉu estas ĝia majesta Mosto «Hazardo», kiu, laŭ opinio de 

Fr e d e r ik o  l a  G r a n d a , regas la politikan mondon? ('erte ne: ankaŭ 

koncerne daŭro de la ŝtatoj devas ekzisti leĝo. kiu juĝas pri ili A sonor- 

igas ilian lastan horon. Eĉ ne estus tro malfacile eltrovi ĝin. ĉar la 

materialo, el kies observado ĝi eliras, ĉie A ’ ĉiam klare kuŝas en taglumo. 

Naskiĝo & morto, malsaneco & resaniĝo, juneco, plenforto A kadukeco 

de ŝtatoj estas scenoj el dramo, kiu estas prezentata eterne, depost la 

historia matenkrepusko sur malfermita scenejo antaŭ ĉies okuloj.

Kie ajn homoj superigas sin super plej kruda naturstato, tie ekzistas 

organizita publika potenco, kiu ebligas ekzistadon de la societo A kiun 

ni nomas * ŝtato » : oni eble opinias nun. ke preciza plenumo de ĝia 

civiliza misio, tial ĝia celemo, garantios al ia ŝtato longan vivdaŭron.
A

Tio, bedaŭrinde, ne okazas. Spertoj kontraŭdiras. Statoj naskiĝas el la 

societo: iliaj kvalitoj & tendencoj estas konformaj kun tiuj de la societo. 

Hi estas nek multe pli lionaj, nek multe pli malbonaj ol la societo, el 

kiu ili naskiĝis & kiu konstante influas ilin. Ekzistas modelaj ŝtatoj 

nedaŭraj, A' senordaj regnoj neruinigeblaj. Kiom konsolplena A vigliga 

por konsciencaj registaroj ja estus la konvinko, ke lionaj taroj de ŝtato 

donas al ĝi garantion kontraŭ frakaso, disigo A' pereo, ke ĝia bon- 

konduto estos rekompencata de honorplena maljuneco; tiu ci hipotezo, 

tiel proksima A morala, tamen estas nefirma; ĝi ne tute estas falsa, sed 

enhavas veron nur duonan: ĝi ne sufiĉas. Similaj malĝustaj rilatoj ekz- 

istas ankaŭ en la naturo : utileco A bonegeco de prizorgita kulturvegetaĵo 

ne certigas ĝian kontraŭstaremon kontraŭ frosto, varmego A malutilaj 

bestoj. Sovaĝaj kreskajoj prosperas eĉ pli facile ol spa)  iraj arboj A mal- 

utila herbo daŭras, kie greno ĉiujare denove devas esti semata.

La kialoj de vivoforto, do ankaŭ de vivdaŭro, de ŝtatoj ofte ankaŭ 

estas serĉata j en religia aŭ nacia unueco de la ŝtatanoj, plue en favora 

limigo per montaroj, riveroj aŭ maroj. Ankaŭ tiu ĉi klarigo ne kontent- 
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igas, ĉar ĝi estas refutita de faktoj. Antikvaj A sanaj ŝtatoj kun 

multlingvaj & miksereligiaj loĝantaroj estas oftaj; ankaŭ tiaj, kiaj estas 

nekomplete ampleksigitaj A malhone limigitaj, ne malofte kontraŭstaras 

ĉiujn ventegojn de la tempo. Vero estas nur tiom, ke por samreligiaj A 

samlingvaj homoj, vasta teritorio da interna malpaco estas forigita A ’ ke 

ili estas devigataj elpensi aliajn pretekstojn de disigo. Vero estas nur 

tiom, ke montaroj, dum ili estas netransireblaj, disigas popolojn A regii- 

ojn, kiuj alie kunfandiĝus aŭ kontraŭbatalus aŭ harmoniĝus; & ke 

oceano por politikaj entreprenoj estas, laŭ progresoj de ŝipveturado, 

ĉiutage plimalgrandiĝanta malhelpaĵo.

Se tial nek severa plenumo de konvenaj taskoj A devoj, nek religia A 

nacia unuecoj, nek orografiaj aŭ hidrografiaj ŝirmiloj al ia ŝtato donas 

daŭron, kiado estas tiu kaŝita kaŭzo, kiu efikas, ke unu ŝtato enstaras 

en la moderna tempo kiel honorinda atestanto de  jarcentoj, kiuj malaperis 

de longi1, dum alia disfalas tuj post la morto ile sia kreinto? Ŝtato ŝajnis 

al mi ĉiam nur organo, ilo de la societo; ĝi do devas esti konforma kun 

ĝia ŝanĝiĝanta karaktero, kun ĝiaj bezonoj A humoroj; kie ne, tie la 

ilo estas ŝanĝata, iu pli manuzebla estas elektata, la antaŭa eksigata, 

rompata, forĵetata inter tnalnovaĵojn; ŝtato estas ŝimi- A batalilo 

de la societo, ĝiaj ŝildo A lanco. Do. ĝiaj amplekso A formo estas 

kondiĉataj de korpa taŭgeco A de moralaj ecoj de la uzanto. El mano 

de maljunulo aŭ infano falas Jialmung », kiun heroo forĝis por si laŭ 

la svingforteco de sia brako. Berserkoj bezonas alian armaron ol 

f ilistroj, al kiuj sufiĉas por defendo « hispana muro ».
Lad mia opinio, vivdaŭro de ŝtato, ja eĉ — kiam ĝi estas subigita de 

malamika plipotenco —ĝia renaskiĝo, sote estas kondiĉata) de komuneco 
de la superantaj interesoj, de ĝiaj aŭtoritataj enloĝantoj; d tio, dum 
ilia) nombro, energio d' amateco sufiĉas por ait ol i la popolplim/ulton de 

sta t oteritorio por konservado de t a ŝtato en paca d' milita tempoj.

• rompitaj de tio, legantoj plendos verŝajne, ke tiu ĉi tezo estas 

neatakebla kiel ĉiu komunsenca tezo: ke ĝi ne solvas enigmon, sed 

ĉirkaŭskribas ĝin. Efektive mi devas konsenti, ke la leĝo, kiun mi fiksis, 

estas ankoraŭ sufiĉe orakla. Ĝi ne estas iu el tiuj receptoj, laŭ kiuj en 

proksima apoteko ia doma medikamento kontraŭ malsanoj de ŝtato estas 

ricevebla; ĝi ne estas artifiko, post kies alproprigo ĉiu politikataglabor- 

isto regos lerte aŭ eĉ nur tolerinde. Poste kiel antaŭe, granda politiko 

restos bela arto, por kiu oni devas esti naskita.
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dukategorie: granda amaso. 

A malplimulto, kiu posedas, laŭ 

tempon liberan, aŭ. laŭ pli bona klereco, kapablecon, aŭ. laŭ 

kutimon okupi sin je politiko. La unuaj ricevas

Precipe la esprimoj " aŭtoritataj enloĝantoj A superantaj inter- 

esoj » estas tre ĝeneralaj A signifas ideojn tre elastajn.

La difino, kiun mi fiksis pri vivoforto de ŝtato, tamen ne ŝajnas al 

tni senvalora, ĉar ĝi enhavas, se ankaŭ en tre vasta kadro, la tutan 

veron. A' ĉar ĝi citas ĉiujn A nur tiujn elementojn, kiujn praktika 

registo, instinkte aŭ konscie, uzas por siaj daŭraj kreotajoj.

La loĝantaro de ia lando, kiel ajn egala aŭ multkolore miksita ĝi 

estu. ĉiam disiĝas —  laŭ politika senco 

kiu serĉadas sian ĉiutagan laboron, 

bonhavo, 

heredita privilegio, kutimon okupi sin je politiko. La 

direkton, la aliaj donas ĝin. La amaso moviĝas, influata de la transigita 

volo defiu politike aŭtoritata malplimulto A valoras nur, ĉar ĝi servas
A

al tiu kiel posterajo aŭ klientaro. Li certe sekvas ties politikon ĉiam  

nur kondiĉe, ke la aŭtoritata malplimulto prizorgos la sm ian bonstaton 

de la amaso A suferebligos ĝian sorton : alie ĝi iĝas apatia aŭ malamika : 

ĝi forlasas siajn politikajn estrojn, se ili forgesis sian socian devon, sed 

neper preni propramane sian sorton: ĝi nur defalas de unuj por alfali 

al aliaj; ĝi ŝanĝas la estrojn. Longa severa taglaboro ne lasas tempon 

al la amaso por pripensi politikan opinion pri ŝtato: do. ĝi akceptas ĝin 

fiksan A' pretan de tiuj. kiuj inspiras al ĝi socian konti  decon.
A

Tio ĉiam estis, estas A estos tiel. mi respublikoj A en monarĥioj, en 

demokrataj, feŭduloj A plutokratoj societoj: socialismo, eĉ ĉe komuna 

voĉdona rajto, neniom aliigos tiuĉirilate, 

organizistoj estas, kvankam ofte deveninte el manlaboristaro, senescepte 

kleruloj, se ankaŭ aŭtodidaktaj. A interŝanĝis, provizite per elpartia 

mono, sian ĝistiaman metion kun politiko.

La politike aŭtoritata malplimulto de ŝtatanaro ja havas amason da 

materiaj & spiritaj interesoj: kiam la superantaj interesoj, nome la. 

kiuj jus estas precipe dezirindaj por ĝi A proksime kuŝas ĉe ĝia koro. 

estas kontentigeblaj nur en tiu ĉi ŝtato aŭ almenaŭ plej certe A 

plej bone en tiu ĉi stato, tiam ĝia ekzisto estas certigita. Laŭ tempo, laŭ 

popolklaso staranta ĉe ŝtata direktilo, laŭ kapableco de popolo, kiu en- 

loĝas ŝtaton, diversaloke troviĝaslafokusode la interesoj: la sama ideo. 

kiu ekflamigis amon al patrujo, povas naski, ĉe aliigitaj cirkonstancoj, 

senfidelecon A ŝtatperfide)!. Ŝanĝo de regantaj popolklasoj A de karuloj 

deziroj A demandoj proekzistaj kaŭzas la revoluciojn de landkartoj.

ĉar ĝiaj politikaj ĉefoj A

•
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Kiam la plipezo de influo en societo transiras de unu ŝtatana grupo en 

alian, tiam tuj transportigas la balanca movo en la ŝtaton mem Ar ĉu ĝi 

t.rokliniĝu <fe renversiĝu, tio dependas sole de grado de tiu movo. Sed
t 

kiam ŝanĝiĝas eĉ la direktanta ideo, kiu regas siatempajn spiritojn, tiam  

venas granda mortado por ĉiu j ŝtatoj, kiuj ne povas efektivigi ĝin. Tiu ĉi 

ideo forigas senkompate, kiel epidemio, kun fortegeco de sia unua 

ekapero, tiajn ŝtatojn, junajn A- maljunajn, bonajn <& malbonajn. Nur 

tiuj estas saveblaj, kiuj ĝustatempe inokuligis sin & akceptas la novan 

ideon, kiu movas la mondon, malfortigitan A sendanĝeran en siajn 

proprajn karnon & sangon.

Tasko A', grava arto de registo estas ekkoni, kia societa klaso estas 

aŭtoritata, kia el ĝiaj interesoj estas superanta A ĉu ĝi disigas aŭ kunigas 

ĝin ; de tio A: ne de ĝi dependas daŭro A' forto de ŝtato, escepte ke ĝi 

havas maloftajn energion senindulgecon, faligi, perforte aŭ ruze. la 

regantan popolklason A ’ superigi alian, kies interesoj estas esence 

diferencaj: alie ĝi per ĉiuj delikataĵoj de sia diplomateco A' per ĉiuj 

potencoj regantaj maksimume povas akceli aŭ malakceli la meĥanikan 

ludon de politikaj fortelementoj: la finan rezulton ĝi aliigos neniel.

Ekzemploj el la historio de la mondo eble donos striktan pruvon de 

ĝusteco de la leĝo, kiu koncernas vivoforton A daŭron de ŝtatoj. Ju pli 

granda estas la. amplekso de la ŝtatoj, kiujn ni elektas por tio. ju pli 

diferencaj estas la tempoj, el kiuj ni prenas ilin. des pli bone por jena 

celo. Ĉar, se leĝo estas vera. ĝi ja povas havi ŝajnajn malgrandajn 

esceptojn, sed nepre devas konveni al granda spaco A' longa tempo.

La Komana regnego, la Araba kalifujo, la Mongolaj ĥanujoj A' Turk- 

ujo (‘stas kvar unuarangaj ŝtatoj, kiuj naskiĝis en longaj tempinterspacoj 

& en diversaj terpartoj; ili povas servi al mi kiel hazardaj provoj.

El ili ĉiuj plej daŭra estis laregno de la Romanoj. Diini preskaŭ unu 

plena jarmilo ĝi vivadis kiel kverko; malrapide kreskinte, ĝi konservis 

sin en natura stato senproporcie longe sen ia ajn signo de marasmo. Kiel 

de kverko, se ankaŭ la verdiga vivsuko forlasis ĝin. eĉ la senviva ligno 

kontraŭstaras aeron A akvon, ŝimon A vermpikojn pli bone ol ia ajn 

alia, tiel Bizanco. mumio de la Komana regno, inumiiĝis, nesankta 

relikvio, senpatre ĝis la fino de Mezepoko. La Romana regno ankaŭ 

montras, sola el ĉiuj regnegoj, la rimarkindan A' paradoksan original- 

econ, ke nacieco ne estis ĝia supozo sed ĝia konkludo. Italujo en la tagoj 

de fondiĝo de Komo nacie almenaŭ tiel estis dispecigita kiel nuntempe
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Aŭstrio. La Latiana teritorio, kiu laŭlingve harmoniis kun la urbo 

Romo estis verŝajne ne multe pli granda ol la nuna Roma Kamp- 

anjo, pli malgranda ol iu ajn el la kvaronoj de Malsupra Aŭstrio. 

Norde de ĝi troviĝis Etrurio, enlogata de misterorigina popolo, kiu 

kontraŭ la Italoj estis tnte fremda laŭ moro, lingvo, religio A konstitucio. 

En sudo troviĝis regionoj tiel intermiksitaj kun grekaj kolonioj, ke ili 

estis forigintaj sian originan naciecon. La ebenajo de norda ltalujo 

ĉirkaŭata de Alpoj, « Gallia aspadana » A « Gallia transpadana estis 

Eelta ; la popoloj, kiuj enlogis, laŭlonge de Apeninoj, la mezan A orientan 

partojn de la duoninsulo, Samnianoj, Umbriaiioj, Ac., povis inter- 

kompreniĝi, laŭ certigoj de antikvaj verkistoj, nek inter si. nek kun 

Latianoj. Izolitaj dialektoj, se eĉ parencaj, celadas diseli.

Ĝermo de la Romana regno estis komunumo vilaĝa fortikigita, tia 
A

kiaj samtempe ekzistis eble miloj en ltalujo. Gi estas tipo de malgranda 

societo atendanta almiliton de ĉiuj najbaroj A malkonfideme ĉirkaŭlimig- 

anta sin kontraŭ ili. kiu, longe antaŭ ol apogi sin je ia ajn popolo ekster 

sia distrikto, jam subigis al si per armita forto teron A ekzercis regadon 

sufiĉe etenditan. Gi estas tipo de ŝtatsistemo, kiu, unue sur tre malvasta 

fundamento, starigas konstruajon de sia ambicio, ĉar ĝi deklaraciis 

naskiĝon en ia el kelkaj cent domoj, interne de mallarĝa urbremparo. 

antaŭkondiĉo de pretendo je ĉiuj utiloj de la komunumo. La plej 

proksima ĉirkaŭaĵo de la urbo jam estas rigardata malpli rajtigita 

aŭ eĉ tributeca A senrajta, 'fio estas logika konkludo de ĝenerala 

malcerteco, de konstantaj rabadoj, de brutŝtelado A homĉasado en 

sovaĝa kruda tempo. Kiu loĝas tiuĉitianke de la palisaro, tiu estas 

persanga amiko, transe de ĝi vivas malamikegoj A oni akiras nenion 

krom per rabaĵo aŭ batoj.

Tia ŝtatsistemo ne longe konservas sin kun tiel origina kruteco, ĉar 

laŭproporcie tro malmultaj ŝtatanoj, kies komuna intereso igas vivi 

ŝtaton, estas aŭtoritataj 

solaj, tamen sole fervoraj defendantoj de tia ŝtato ;

povis prosperi nur en klasika antikva tempo, ĉar la laŭprincipa rajtnial- 

egaleco intel- liberuloj A sklavoj, burĝoj A fremduloj nur tiam estis 

konforma kun la malalta nivelo de publika konscienco.

Mezepoko ja naskis tre multnombrajn, parte tre brilajn A vivdaŭrojn 

komunumojn, urbajn respublikojn, kiuj rezervis regecon kun ĉiuj ĝiaj u  t il- 

oj al patriciaro da origina  j burĝoj: sed \ enecio aŭ Ĝenovo tenis per brido 

; ĉar la aŭtoritataj, la regalitaj, estas, se ne 

tia «tatsistemo eĉ
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kamparon ne tre etenditan rilate al riĉeco & potenco de la urboj. La ek- 

vekiĝinta konscio de natura egalrajteco & la pli nobla, vasten disvolvita, 

libereca, ideo de la kristana Mezepoko ne estus permesintaj, ke el tiuj ek- 

skluzivaj respublikoj unu gajnu sukcesojn, eĉ nur iom kompareblaj kun la 

Romanaj. Niatempe, kiam la ideo de egaleco de ĉiuj ŝtatanoj jam faris 

progresojn multe pli grandajn, ia ŝtato de Romaj konstruo & tendenco 

ne povus ekzisti eĉ unu boron. La morala klimato certe ŝanĝiĝis tiel. ke 

en moderna societo tia ŝtatotipo nek prosperus, nek eĉ ĝermus. Ĝi estas 

formortinta <fe elfosajn.

Sed eĉ en antikva tempo malsukcesis tiaj politikaj provoj sufiĉe 

regule, kiam ili estis organizitaj laŭ granda mezuro. Ateno, fondita sur 

sama fundamento, pereis pro sia. nesufiĉeco, pro siaj pretendoj kontraŭ 

kunuloj. Kartago iĝis oferaĵo de la Romana konkurado. Sed la « eterna 

urbo paŝis de sukcesoj al sukcesoj & tio longatempe sen esenca aliigo 

de la ekskluziva sistemo de regado. La etendigo de la aro de plenrajtig- 

itaj burĝoj postrestis, en la daŭro de ĝia. historio, certe sub teruregaj 

krizoj, kelkafoje grave post la amplekso de ĝiaj okazaj almilitoj.

Estas ĉiam maloportune partigi la historion laŭ periodoj. Tempo 

forfluas kiel larĝa torento, jen rapidege A brue, jen kun trankvila 

majesteco. Nenie ĝi komenciĝas A nenie ĝi interrompiĝas. Ĉiu epoko 

estas streko en la homara evolucio, kiu posedas ne pli da realeco ol ia 

ajn meridiano sur nia terglobo. La landkartaroj registras ĝin, sed neniu 

vojaĝanto faletis pro ĝi. Partigo de la historio laŭ periodoj tamen estas 

neevitebla, por ke ĝia evolucia procedo povu esti komprenata.

Oni do permesu al mi dismembrigi la historion de Romo laŭ tri 

periodoj, kiuj efektivigas saman fundamentan ideon sur fundamento pli 

A pli larĝa: de fondiĝo de Romo ĝis rajtegaligo de plebejanoj A patrici- 

anoj en 36G a. K.: de tiu jaro ĝis rajtegaligo de Italoj A Romanoj per la 

leĝo Plantla, Papina en 88 a. K.; de tiu tempo ĝis donado de Roma 

burĝrajto al ĉiuj provincanoj, kio estis plenumata de Askala ordono de 

( 'ARACALLA. 1’iujn ĉi tri stadiojn de evolucio, necesajn logike A politike, 

postiras fine longa kadukiĝo de la regno, kaŭzita de nesanigebla sociala 

fundamenta malsano, ĝis fine ĝi estas subigata de barbaroj.

(Daurigota). Aloizio Princo LIECHTENSTEIN1.

1 Kun afabla permeso de 1’aŭtoro, tradukis Job. Sc h r ĝd er  (Wien, Aŭstr.)



K. d e  Sa u s s u r e  : Pri la uzado de 1'stnibolo « d » anstataŭ « kaj >».

Pri la uzado de lsimbolo «&» anstataŭ «kaj».

l)r posi la la de januaro nii ekprovis uzi « n Scienca Uevao la internacian 
simbolon « A », kiel mallongigon anstataŭ « kaj ». l iu provo ne estas re- 
formo, lamen nia estiminda kunfrato British Esperantist kritikas tiun ci 
« novajon », dirante ke ĝi igas la presaĵon malbela. Al tiu rimarko, mi dez- 

, ĉar liu simbolo

* •

iras respondi, ke lio tute ne estas novajo sed malnovajn 
eslis internacie uzata preskaŭ en eiuj libroj skribitaj en la efloko kiam la 
internacia lingvo estis la latina ; en Francujo ĝis jaro 1800 Ac en ĉiaspecaj 
literaturajoj oni ĉiam uzis la simbolon «A» kiel mallongigon de « el » 
(kvankam tiu ĉi vorteto «‘stas nur 2-litera , A neniu trovis ĝin malbela, l iu 
simbolo eslas do jam pruvita en la praktiko, A ĉar la vorteto « kaj » lunas 
Iri literojn, eslus certe utile mallongigi ĝin per la simbolo « Ac », despli ke 
tiu simbolo estas ankoraŭ nun internacie uzata mi la komerco. Kompreneble 
tiu mallongigo neniel (‘stus deviga, lamen ĝi estus tre praktika, ĉar ĝi 
ŝparas tempon Ac spacon al la presistoj, al la maŝinskribistoj A eĉ al la 
pl u m skriban toj. ('liu simbolo ŝparigas ĉi rka ne 2 °/0 da literoj au tulan linion 
en teksto da 50 linioj, A precipe ĝi ŝparas multajn literojn « Z » A « / » 
kiuj estas tre oftaj en Esperanto .

Mi devas aldoni, ke enkondukante la simbolon « A » mi neniel intencas 
ŝanĝi la vorteton « kaj» A anstatauigi ĝin per alia vorteto, ĉar malgran la 
opinio de kelkaj reformistoj mi kredas ke oni ne pavus trovi vorteton pli 
langan ol « kaj » por la parola lingvo. Nur la skribadon de.« kaj » mi trovas 
iom peza A pro tio mi kredas ke skriba mallongigo eslus oportuna sed 
neniel mi dezirus ŝanĝi la vorton mem.

Multaj proponoj faritaj de reformistoj ŝajnas unuavide bonaj, sciencaj 
A praktikaj, kiel (‘kzemple la anstataŭon de « kaj » 
« i », Ace., 
grava eraro,
La naciajn lingvojn oni parolas tre rapide, kunigante 3 an 'i vortojn kvazan 
en unu A la rezulto (‘stas ke la fremduloj tre malfacile komprenas ilin. 
Ofte en internacia kongreso oni audas tian opinion: « mi tre bone kom- 
prenis tiun Germanan sinjoron kiam li parolis

per « c », de « oj per 
por lari la lingvon pli Iliia, kiel la ltala. Sed precize tio estas 

ĉar la uzado de internacia lingvo esta tute alia ol tiu de nacia

France, sed kiam branco

en Esperanto ne akordiĝu kun 
la eblecon de tia reformo. La 

a reformo

1 Ekzemple kelkaj reformistoj proponas ke adjektivoj 
sia substantivo, dirante ke la Angla lingvo montras 
Angla lingvo montras efektive la eblecon sed ne la oportunecon de la proponita reformo 
ĉar ĝi estas nacia lingvo intencata nur por samnaciuloj, & precize tiu ĉi lingvo estas 
Ire mallacile komprenata de la fremduloj A tute ne tauga por traduki fremdajn liter- 
aturojn. La akordo de adjektivo kun substantivo eslas oportuna pro tri kauzoj : 1e en 
la parola lingvo ĝi aŭdigas pli klare la multnombron & ripetante ĝin dufoje evitas 
konfuzon kun la ununombro; 2« en la skriba lingvo ĝi ebligas la apartigon de l adjeklivo 
& de 1 responda substantivo, donante al la lingvo internacia ŝatindan elastecon por 
traduki tekstojn (proze an verse) el iu ajn lingve»; .*»•• ĝi ofte evitas konfuzojn: «•kzemple
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e<f

ke la finiĝoj 
& fari pauz- 
la sekvantaj 
komprenita

(‘ii

valoraj ol supozojn

/

parolas Erance mi lnie ne povas kompreni lin. cai li parolas tro rapide». 
La naciaj lingvoj esti parolataj rapide; se ne, ili fariĝas malbelaj A
malagrablaj. Se la parolanto haltas sur la vorteto « e » dum li pensas pri 
la sekvanta frazo, li ŝajnas hezitanta A balbutanta. La vorto «kaj» kontraue 
estas akra kiel tranĉilo: la parolanto povas halti sur lin ĉi vorteto dum li 
preparas la sekvantan irazon, (lni ne devas forgesi kc la internacia lingvo 
estos fremda lingvo por ĉiuj homoj & neniam devos esti parolata tiel rapide 
kiel nacia lingvo; pro lio ĝi ne devas esti lingvo tiel lina kiel la naciaj, ĉar 
Iliia lingvo parolata malrapide fariĝas malbela, & parolata rapide ĝi fariĝas 
malfacile komprenebla. S-ro Evsi n i:ie i i- tre prave rimarkigis 
o/ & aj de Esperanto devigas la parolanton apartigi la vortojn 
etojn sur tiuj finiĝoj kiuj estas dank al tio nekunfandeblaj kun 
vortoj, A pro tio mem la lingvo Esperanto estas la plej facile
de diverslanduloj. Li komparas la multnombroj»: brazilioj, napoj, pizoj, kun 
brazilei, napi, pizi. kiuj estos elparolataj kiel brasikina pipizi, prei ipe 
buŝo ile Eranĉoj emaj elparoli ĉion pri- unu sonaro kun lasta silabo akcenl- 
igita. El lio oni povas nur konkludi kiel danĝere estus enkonduki sistemajn^) 
ŝanĝojn en Esperanto; lavivo mem de la lingvo eslas la parola lingvo: liu / 
ci estas dekfoje pli delikata ol la skriba. A nur grandaj internaciaj kon- l 
gresoj povas montri la plenan taŭgecon de artefarita lingvo. Por mi estas 
nenia dubo, ke Za me n h o f  pli bone komprenis A solvis la malfacilaĵojn de 
parola lingvo internacia ol la ĉefoj reformistaj : cetere 4 kongresoj A 
sennombraj kongresetoj sukcesplenaj estas laktoj pli
A teorioj.^ -—H. de Sa i ssrTTET* “—

P.-S. — lu rimarkigis ke se oni skribus ><<V» 
legus ĝin lau sia nacia lingvo, la Eranĉoj legante « et », la Angloj « and », 
la Germanoj « ///irf », Ac. Lau tia rezono oni neniam devus uzi ciferajn 
simbolojn eu Esperanto, ĉar se oni skribas cifere la nombron 2347, eble 
kelkaj personoj legus ĝin en sia nacia lingvo. Cetere mi faris mem la pro- 
von : dum kunsido de l Ĝeneva grupo mi legigis tekston Esperantan ne 
avertante la legantojn ke la vorteto a kaj » estas ĉie anstatauigita per la 
simbolo A ». Diversaj personoj el ambaŭ seksoj legis la tekston : ĉiuj 
legis kaj » senhezite A eĉ kelkaj ne rimarkis <lum la legado la enkondukon 
de liu speciala simbolo.

anstataŭ « kaj' eiti naciulo1 •

<•11 la frazo : « Pastraj dr fremda religio devenintaj de la Sirianoj e! Palestino ». se la 
adjektivo eslus neakordebla / deveninta anstataŭ devenintajj. oni ne plu scius ĉu gi rila- 
las al pastroj au al religio (tiu ekzemplo ne eslis elektita de mi sed gi estas eltirita el 
peco da literaturo elektita <le reformistoj mem, kiuj kredis per ĝi pruvi la oportunecon 
de la reformoj!). Alia ekzemplo: iu reformisto konvinkita ke la kanto « L'espero » de 
Zamenliol besonas reformon tradukis en la du versoj :

Sed dissaltos la obstinaj baroj
Per sankta amo disbatitaj.

la lastan verson jene Per la santa amo. disrompita. Oni devas lidi la komon por 
kompreni ke ne la amo sed la haroj estas disrompita !
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GEOFIZIKO

Antaŭdiro de la tertremoj. - La 
Meksikano Luis T. Na v a r r o , lernanto de ĉi 
tiea Mina Lernejo, jus eltrovis metodon por 

antaŭdiri la tertremojn du aŭ tri horojn 

antaŭ ili efektiviĝos. Li rimarkis, ke la 

magnetaĵoj perdas sian etikon dum du aŭ tri 

horoj antaŭ lasismaj fenomenoj. Lido kons- 

truis tre simplan aparaton por profiti tiun 

cirkonstancon. Magneto fiksita subtenas mal- 

grandan feran pecon. Kiam alproksimiĝas 
tertremo, la magneto perdas sian forton & 

la fera peco falas sur fadenoj de elektra 

sonorilo, fermas la ĉirkaŭon <fc la sonorilo 

funkcias anoncante la baldaŭan sisman 

fenomenon.
Tio ĉi povas esti grava elpenso & mi ĝin 

sciigas al vi por la /n/. Se. Revuo.

A. Mo r in , 
Meksiko.

MEDICINO

Plilongigilo de 1'Homa Vivo. Utilo 
de Vintesto Vermoforma (apendico). 
— En la Lancet (Medicina ĉiusemajna 

gazeto, Londono .Jan. lan) oni povas legi 

rimarkindan artikolon de S-ro C. B. Ke e t l e y , 
ĉefĥirurgiisto de la IIrest London Hospital 

(Okcidenta Londona Malsanulejo). Tiu ĉi 
artikolo estas santempe ĥirurgia & medicina, 

& pritraktas la nuntempe tre multe priparo- 

latan malsanon apendicito.

Estas fakto, ke post kiam nia reĝo. 

Eduardo suferis pro tiu malsano antaŭ lia 

kroniga ceremonio (Junio, 1902), ĝi fariĝis, 

por tiel diri, popoleca malsano, ĉar tiutempe 

ĉiu aŭdis paroli pri ĝi.

La organo mem. kies difektiĝo kaŭzas la 

malsanon, nomiĝas apendico, & la titolo de 

1’jam citita verko de S-ro Ke e t l e y  estas: 
Kial <£• kiamaniere ĥirurgiistoj nepre prora 

konservi la inteston vermo forman an apen- 

dicon.

S-ro Ke e t l e v  certigas, ke fine li eltrovis 
la utilon de tiu ĉi mistera organo, kiu mis- 

tifikis la kuracistojn jam de rtempo kiam 

oni sciiĝis pri ĝia ekzistado. Foje oni opiniis, 

ke ĝi (‘Stas senutila & eĉ danĝera parto de 

Ehoma korpo, sed nun S-ro Ke e t l e y  diras, 
ke oni- povas fari el ĝi tre utilan membron

aii aldonaĵon. Antaŭ ol tioestos efektivigebla 

oni devas alilokigi ĝin, & precipe el tiu ĉi 

operacio, kombinata kun tiu de apendicosekco 

(t. e. malfermo, per operacio, de riii testo 

vermoforma por fari tubon el ĝi) konsistas 

la eltrovo de S ro Keetlev, kiun li nun•r 
prezentas al la mondo scienea.

En normala stato unu ekstremaĵo de 

1’apendico estas ligata al unu parto de 

1’granda intesto, & ĝi pendas libere en la 

abdomena kavaĵo.

Per operacia incizio 1 (aŭ entranĉo) S-ro 

l<eetley aperigas ĝin al supraĵo de I korpo, 

& post la renormaligo de Pvundo, t. e. kiam 

ĝi sufiĉe resaniĝis, kiam la intesto vermo- 

fbrma sin alkutimigis sufiĉe al sia nova 

stato, tiam li utiligas ĝin kiel tubon, kiu 

kondukas de Psii pi aĵo de la korpo en la 

inteston.
A

S-ro Keetley & aliaj ĥirurgiistoj ĝin jam 

utiligis tiamaniere en kelkaj okazoj, por 
i enkonduki medikamentojn rekte en la intes- 

ton, <fc eĉ por nutradi, je specialaj kondiĉoj 

l Oni konstatas, ke tiu ĉi metodo estas plej 

utila por kelkaj intestaj malsanoj.

Poste S-ro Keetlev priskribas la operacion 

ĝian ĝisnunan utilecon. Li daŭrigas : • Ek- 

zistas plie, hipotezo tiel gravega, antaŭmetita 

de biologiisto tiel eminenta, ke oni ne povas 

ignori ĝin, nome la opinio de I*profesoro 

Me t c h n iKOFF, laŭ kiu la degeneriĝo aii 
difektiĝo en maljuneco estas,en granda parto, 

la rezulto de la venenoj aii toksinoj fabrikitaj 

de la bakterioj, kiuj svarmas en la granda 

intesto. • Li citas, inter aliaj, la grandan 

aĝon, kiun atingas la birdoj, ekzemple pa- 

pagoj & korvoj, kies korpokonstruo (‘stas 

sen granda intesto. Post pli da detaloj li 

diras, ke ne estos necese post la alilokigo de 

la intesto vermoforma fari la duan operacion 

(t. e fortranĉo de ĝia ekstremaĵo), sed oni 

povos operacii tiun Panbezono, kiam tio estos 

necesa. Li certigas ko per tiu ĉi nova enlok- 

iĝo la apendico fariĝas tute sendanĝera.

Ad. Ŝe f e k , 
London (Angl ).

1 (Lat.) incitus ; - (Fr.) incition ; —

(Ger.) Incision ; — (Ang.) incision : — 

(It.) i n-visione.
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DIVERSAĴOJ

Publika monkolekto por monu- 

mento al Etienne-Jules Marey, 

starigota en Beaune, lia naskiĝa urbo. — 

Komitato jus formiĝis en celo starigi en 

Beaune monumenton por la eminenta fizio- 

logi isto Etienne-Jules M a r e y , membro de la 
Franca Instituto, profesoro en la Franca Ko- 

legio, membro de la medicina Akademio, de 

ia biologia societo, de multaj fremdaj akade- 

mioj, komandoro en la Honora Legio, &c., &c.

Etienne-Jules Marey estas, kiel ĉiu scias, 

la kreinto de nova & fruktodona metodo por 

la scienca observado: la grafika metodo. Al 

li oni ŝuldas same, krom multnombraj en- 
skribiloj, la ĥronofotografon, kiu, iomete ali- 

igita fariĝis la popola kinematografo. Plie, 

la fiziologio & la medicino riĉiĝis per liaj 

rimarkindaj laboroj pri la koro. la sangirado.

I la muskola kuntiriĝo, la marŝo de Pbomo A’ 

de la bestoj. Liaj laboroj pri la flugado de 

la insektoj & de la birdoj alkondukis lin 

formuli la teoriajn bazojn de la aviado; la 

aviadisto \\ ilbur W r ig h t  tion konfesis mem 
ĉe la unua ekzpozicio por la aviado. Fine. 

nuntempe, ĉiuj fiziologiaj laboratorioj en la 

mondo uzas la metodojn de la Beaune’a 

scienculo, & internacia Instituto (la Marey’a 

lnstituto) estas starigita en celo ilin disvastigi.

'l iai la komitato adresas varmegan alvokon 

al ĉiuj la, kiuj ne estas indiferentaj al Ia 

progreso de la scienco, & ĝi esperas, ke la 

listoj kiujn ĝi rondirigas rapide estos plen- 

igitaj.

(La Scienca Oficejo, 8. rue Bovy-Lysberg, 

Ĝenevo, volu nte akceptos mondonacojn por 

la monumento Marev & transdonos ilin al la 

iniciat-komitato en Beaune. — La lieti.).

KRONIKO

pri sciencaj revuoj & societoj diverslandaj.

BOHEMUJO

TernieszettudomAnyi Kdzlony (Na- 

turscienca Revuo) Oktobro 1908. — Otto 

He r m a n n  : La prahomo de la Borsoda Bŭ k k  
montaro. 1/aŭtoro donas la rezulton de Kiaj 

propraj observoj. Li estisla unua, kiu konstatis 

la ĉeeston de la diluvia borno en Hungarlando, 

laŭ la trovitaj ŝtonaj iloj el la ĉirkaŭaĵo de 

Miskolcz. antan 15 jaroj. Tiam oni multe 

kontraŭbatalis lian opinion, ĝis en la jaroj 

1906 & 1907, novaj esploroj pruvis Ia veron 

de lia tezo. Rudolfo K r e y b ig  : La paf- 

maŝino de Sc h w a r z i,o s e . Konigas la kon- 
struon de l pafmaŝino de la Berlina inĝeniero. 

— D-ro Deziderio W e b e r  : Pri la opiofum- 
ado. Historian priskribon donas de la opio- 

fumado, konigas la manierojn de ĝia ĝuo, A 

la difektan efikon al la organismo. — Alek- 

sandro Le j t e n t i : Natura tergasfont oj en la 
Hungara Alfold. Parolante pri la naturaj 

gasfontoj de la Hungara ebenajo, Paŭtoro 

konigas unu el la pli grandaj, en la ĉirkaŭaĵo 

de 1’urbo A r a o . — D-ro Eŭgeno P in t e r  : La 
plej malnova Hungara kalendaro. Konigas 

la unuan hungare verkitan kalendaron de 

Stefano Szekely, el la 16a jarcento. — D-ro 

Ceza Re v e s z  : Jai memorkapablo de la kok- 

idoj. Donas la rezulton de 1’kunaj observoj 

A esploroj de Paŭtoro A Th. Katz.

Allattani kdzlemenyek (Zoologia 

Revuo). — Oktobro 1908 : D-ro Zoltan Szi- 

l a d y : La plivastigo de la senco de la 
parazitumo. Laŭ la verkoj de V. Fausser d 
J<'. Haussag, Paŭtoro montras la parencecon 

inter la parazitumo & vivenaskiĝo. Pruviĝas, 

ke la vivenaskiĝo estas parazitumo inter 

samaj specoj, A havas ĝiajn ĉiujn konsignoj!!. 

— Julio Le id e n f r o s t  : Novaĵoj al la kono 
de la bestaro de la (ĵuarnero <£■ Adi ia maro. 

Donas la nomon A difinon de la tie ĝis nun ne 

trovataj fiŝoj, tunikataj, cefalopodoj, ĥinod- 

ermatoj. Rudolfo R a .ic z i
Debreczen (Hungar).

FRANCUJO
« Societe internationale des Elec- 

triciens » (Internacia societo de elektristoj), 

Parizo. — Dum la monatoj Aŭgusto, Sep- 

tembro A Oktobro, la societanoj ne kunvenis 

pro libertempo.

Kunveno de la 4“ de Novembro 1908 : S-ro 

Da v id  raportas pri la internacia elektrotek- 
nika komisiitaro, pri kiu S. R. jam longe parol- 

is. — Poste S-ro Bo u c h e r o t  parolas pri iuj 
aparatoj d maŝinoj por fluoj d moroj a Iternaj
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Kunveno de la 2a (ie Decembro 1908 : 

S-ro B r o c h e ? parolas pri la nuna stato de 
industrio de kloro <C- de la alka la joj elektro- 

Uzaj. — S-ro Ab r a h a m raportas pri nova 
monotelefonilo sentemega je reguligebla noto.

« Societe des Ingenieurs civils de 
France » (Societo de Francaj civilinĝen- 
ieroj), Parizo. — Kunveno de la l‘l do Majo 

1908 : S-ro Victor Ga m b o n parolas pri la 
procedoj de la Germana industrio. Li kon- 

statas ke la plivastigo de tiu ĉi industrio de 

post 1888 estis okazinta de la plimultigo de 

la loĝantaro sed la sciencaj metodoj faris 

multe por tio. La multigo de teknikaj lernejoj 

estis unu el la ĉefaj kauzoj de tiu ĉi sukceso. 

— S-ro M a  r q  u is a  n parolas pri la novaj 
metodoj de distilagode terkarbo por la fabriko 

de lumiga gaso. — S-ro A. G r e b e l  notas la 
uzadon de benzolo en la motoroj de automo- 

niloj.
Kunveno de Ia 15B de Majo 1908 : Parol- 

ado de S-ro A r b e l a u d  pri la Foto telegrafio'. 
priskribo de aparatoj de Prof. Koro, de S-ro 

E. Belin A S-ro Bergannean.— S-ro J. M a - 
r e t t e A kapitano Co u a d e parolas pri la 
Fonokinematografid kunmetado de kinema- 

tografo A fonografo.

Neordinara kunveno de la 16“ de Majo 

okaze de la sesdekjara datreveno de la Societo.

Post mirinda parolado de Ia prezidanto, 

S-ro Re u m a u x  pri la Societo, la parolo estas 

transdonita al S-ro Ca r p e n t ie r  por komunik- 
ajo pri la kolorfotogra farto lan la procedoj 

Augusto ii Ludoviko Lumiere.

P. D.

« La Nature »>. revuo de Sciencoj. 

120, boulev. Saint-Germain, Paris. N° 1850. 

1“ Novembro 1908. — Daniel Be l l e t  : La 
sava organo de la fervojoj de la - Compa- 

gnie d’0rleans •. — T r o u e s s a r t  : La nova 
ĝirafo de la Pariza Museum d Za diversaj 

varioj de la speco. — Sauvaire Jo u r d a n  : La 
malgrandaj ŝiparoj de la Mediteraneo U de 

la Nigra Maro. — C. d e Co r d e m o v  : Pri 

nora teorio pri ciklonoj. — Joseph I)e l 8a u x  : 
Str John Evans (1823-1908). — Gustave 

Re g e l s p l r g e r  : La fervojo de Tananarive 
al la orienta marbordo de Madagaskaro. — 

A. T r o l l e r  : La malbonaj faroj de la 

ultraviola lumo. — Ch. d e V i l l e d e u il  : 
Akademio de Sciencoj, kunsido de la 26“ 

Oktobro 1908. — A. G r a d e n v v it z : Nova 
metodo de pasteŭrizo.

Aldono: Nekrologio: la granda premio de 

I’Aero-Klubo: Ac.

— N° 1851, 7“ Novembro 1908. La 

premio por raciado, donacita de • La Na- 

ture » — P. D ie f l o t h  : Malinkrustado de 

la pajloj. — Rene Do n c j e r e s  : Nova sistemo 

de elektra fervojo. E.-A. Ma r t e l : Lu valo 

de Bethmale (Aiiege). — L. d e  La u n a v  : La 
rulŝtonoj en la terkarbo el la Nordo. — 

D-ro Gabriel S in c l a ir  : La urbaj uzinoj 
por steriligado, en Di liard A Nice. Henri 

Coi p in  : La histono de la krizantemoj. — 

Daniel Be l l e t  : Vaporŝipo por mara savado.
— R. ( i ia m pl v  : Antauenpelo de la submaraj 
ŝipoj. — Franca Akademio de Sciencoj : 

Kunsido de la 2“ Novembro 1908.— Lucien 

Fo u r n ie r  : Nova sistemo por varmigo per 

vaporo.
Aldono : Informoj; la aer voj aĝoj de Far- 

man, &c. — Aplika Scienco. Diversaĵoj. 

Higieno A bonfarto. - Utilaj receptoj A 

procedoj. — Meteorologia bulteno.

N° 1852,1 la Novembro 1908.— V. Fo r - 
p.in  : La helikoptero de M. Kunbati G. 
d e M. : La perlkaptadejoj de la Persa 

Golfo. E.-L. T r o u e s b a r t  : La Argoj 

(Argas). — E. Le m a ir e : La mekanika 

fabrikado de la fenestrovitroj. L. d e  La i - 
n a y : En Bulgarujo, la Isker A Tirnovo. 

D-ro De s p l e in : Animala psikologio, la 
muziko A la hundoj. P. S. : La Germana 

industrio. \Vill Da r v i l l e  : La Angla) 

haveno) d ilia maŝinaro. t h. d e  V i l l e - 
d e u il  : Franc.a Akademio de Sciencoj, kun- 
sido de la 9“ Novembro 1908. — D-ro Alfred 

G r a d e n w it z  : .\om sistemo de senfadena 

telefonio.
Aldono : Nekrologio; Alfred Hitte. — Ni*- 

videbla bildo en fotografio. Spektraj serioj.

— Diamantoj de Rhodezio. La segilo sen- 

denta, Ac. — Aplikaj sciencoj : Ludiloj; 

Diversaĵoj: La homa odoro. — Higieno A 

bonfarto : Kuracado de la reŭmatismoj per 

la abelaj pikoj. — Meteorologia bulteno.

Ch. V.

ITALUJO

«Rivista di Fisica. Matematica e 
Scienze Naturali » . — Julio 1908 : R. 
Ve r d i z io : Kurboj de Ihlaunag. — R. G r a s - 
s in i : La kemio d la farmacio en Firenzo.

— Michel P l a n c i ie r e l  : Pri la kongruencoj 
(mod. 2m) rilatantaj la numeron de klasoj de 

formoj kvadrntikaj binariaj kun koeficientoj 



Korespondado. 91

entieraj (en Franca lingvo).- G.-E. Ma t t e i : 
Variebleco en « Cyclamenneapolitanum ».— 

L. G a  b e l l i : Biogeografiaj demandoj.

Aŭgusto 1908: A. Ge m e l l i : Pri la funkcio 

de P hipofizo. — E. M a t t e i : Polimorfismo 
de la specoj vegetajaj.— Michel P l a n c h e r e l  : 
Pri la kongruencoj (mod. 2ni) rilatantaj la 

numeron de Eklasoj de formoj kvadratitaj 

binariaj kun koeficientoj entjeraj (en Franca 

lingvo).

Septembro 1908 : A. Mion ie l i : Albert de 
Lapparent (memoro kun portreto). — Mi- 

chel P l a n c h e r e l : Pri kongruencoj, rfe (kiel 

supre). G. A l i a n i : La granda barometro 
en la Faenza Ekspozicio. .La aŭtoro en tiu 

artikolo priparolas kompetente la feliĉan 

ideon konstrui grandan barometron en tiu 

ekspozicio speciale difinita por honorigi

Evangelista Torride! li. eltrovinto de tiu in- 

strumento. Klarigas la tekston 5 grafikaĵoj.

(’. Ba r b ie r i : La Agonoj (fiŝoj) de Plagoj 
de norda ltalujo k mallongaj konsideroj pri 

iliaj devenoj. — F. Fa c c in : La kometo 

Tempel Swift. — C. Pa s t a  : Pri. la serĉado 
de la funkcioj omogenigantaj la Jakobianon 

de P formoj je n dimensioj. — A. S t a b i l e  : 
Notojn rimarkoj pri la Riveladoj de precizeco, 

oktobro 1908: Studo geodetika

pri la horizontoj. — Me z z e t t i : Transiro de 

Merkuro (14 Novembro 1907).— G.-E. M a t - 
t e i : Staitrogenezo.— A l a s s i  a : Pri rimark- 

ebla serio. — Ge m e l l i : Kunhelpo por la 
kono de la dismeto de V nervoj <P de Vnervaj 

finaĵoj en la timpana membrano.

J. M e a z z in i 
Arezzo (Ital).

KORESPONDADO 

pri la tehnikaj vortaroj.

Pri la provo de vortareto por 

aeronaŭtiko de S-ro M. Finot. — 

Mi ankaii tradukis artikolon tute similan 

aperintan en la jurnalo V Aero de la 28A Ja- 

nuaro. Tiu traduko nun rondiras inter kelkaj 

nefrancaj el miaj kunlaborantoj, por diskuti 

pri la terminoj & starigi tiujn ĉi, kiuj estas 

tre gravaj, kun kiel eble plej da internacia 

konsento, almenaŭ provizore.

Por traduki la francan vorton ptan, mi ne 

uzis plano, kiu havas Esperante tute mal- 

saman sencon, sed la vorton ebeno, ĉar tiuj 
surfacoj de aeroplano estas sufiĉe alsi mi 1- 

i gefilaj al la geometria ebeno, elkio ili prenis 

sian primitivan formon, bo, mihavas: ume 

ebena, duebena. &c.

Mi tute konsentas pri la uzado de la ad- 

jektivo substantive, konservante al ĝi Ia ad- 

jektivan finiĝon. Ekz.: direktebla, triebena. 

Facile estas kompreni ke la substantivo iba- 

lono, aeroplano) estas ne esprimata. Mi pre- 

feras tian sistemon ol : direkteblon duebena. 

au : triebenulo, dir ek feblulo, ĉar tiuj es- 

primoj ŝajnas al mi konfuzigaj.

Por traduki la francan vorton enveloppe, 

mi uzis : tegilo, prefere al kovrilo, kiu pli 

signifas couvercle,couverture, ( u tegi ne sign- 

ifas : ĉirkaŭigi ŝtofon aŭ alian objekton 

i ĉirkaŭ tuta objekto au spaco? Do tegilo ŝaj- 

nis al mi pli ĝusta.

Por paletro, mi signalas ke ni jam havas 

la vorton padelo, donitan de la germana 

vortaro; tiu vorto, kiu signifas (fr.) palette 
de roue a aubes, pale d’helice on de rame, 

tute taŭgas; ŝanĝi ĝin ŝajnas al mi neutila.
A
Sraub-puŝilo. Kial ne uzi la specialan 

vorton helico? Ankaŭ la ilo nomata france 

verin, kiam ĝi estas uzata por ŝovi ŝildon en 

la teron, estas ŝraŭbpuŝilo.

Fuzelajo. Mi alprenis daŭbajo, ĉar daŭbo 

estas jam uzata vorto por tradukiia francan 

douce de tonneau, A’ dau ba jo povas nomi

an formon, t. e. plata objekto kiu estas 

limita de du kurboj konveksaj1. Oni povas 

ankaŭ uzi dau bca rpen lajo.

Plumalmeto, planoj flankaj. La franca 

vorto empennage estas ja malfacile traduk- 
ebla. Sed ĝi ne konsistas el plumoj, &• ofti* 

ne estas ebeno; tie ankoraŭ la internacieco 

liveras al ni nenian taŭgan vorton, se mi ne

1 La vorto fuzelo ankan ekzistas en sfera 

geometrio & difinas sferan bigonon, t. e. la 

figuron enlimigita!) de 2 grandcirkloj. (La 
Red.).
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eraras. Do, ĉar iau ekzistanta kutimo por 

la neologismoj, esprimo primitive* uzata en 

ia lingvo por nomi specialan ajon inventitan 

en la lando de tiu lingvo, eniĝas la aliajn 

lingvojn, mi kuraĝas proponi la francan 

radikon empeno, ĉar en Franclando perfek- 

tiĝiŝ primitive la direkteblaj.

Sed. oni povas eble formi kunmetitajn 

voltojn : ŝvebvosto, ekvilibra vosto, Ihaj rosto 

eble pli bone tangus ol plumalmeto kiu 

nenion signifas pri balono.

Korbego. Mi uzis nacelo, ĉar ĉe direktebla 

tiu organo tute ne estas kolbo.

Fine mi rimarkas la novan vorton lefen 

por maldekstren. Se, en marista lingvo, (mi 

alprenis ruĝen (facile distingebla el verdan), 
tio estas ĉar en komando la vortoj dekstren 

A maldekstren simile sonoras, & okazigus 

kontuzojn. Sed en aerveturado, ĉu nova 
vorto kiel lefen estas necesa? Ĉu en aŭto- 

mobilismo aŭ en alia sporto oni bezonos 

ankoraŭ alian vorton 1 ? Ch. V.

Pri ?a nomoj desciencoj. — Mi memo- 

ras ke, antan kelkaj jaroj, generalo Se b e r t  
jam proponis formi la nomojn dela sciencoj 

per nova sufikso i (vidu : Scienca Revuo, 

jaro 1904, p. 320) Sed la uzado ne firmigis 

tiun proponon, almenaŭ kiel sufikson. Se 

efektive oni uzas geologio apud geologo, astr- 

onomio apud astronomo, Ac., sajnas ke tio 

(stas tial ke la radikoj astronoma, geologa, 
Ac., estas internaciaj radikoj, & ne tial ke 

oni aldonis Esperantan sufikson; apud tiuj 

radikoj, estas la aliaj radikoj astronom-, 

geolog-, & a. Do, oni povas diri ke geologo, 

astronomo, estas radikvortoj, A ke la sam- 

sencaj vortoj geologiistoj, astronomiistoj, 

tute tiel bone uzindaj,devenas laŭ la Esper- 

anta regulo el la radikvortoj geologio, astro- 

nomio. Same oni povus uzi historo kun 

historiisto, se la radiko histor- estus inter- 

nacia, por nomi historiiston.
Ĉu por la landoj, ni ne povus sammaniere 

reguligi la Esperantigon ? Ne parolante* pri 

sufikso, alpreni por la nomo de ĉiu lando la 

plej internacian, & se eble ankaŭ Ia devenan 

(nacian) radikon (Perso, Egipto) & formi Ia 

1 La vorto lefen estis skribita ne de S-ro 

Finot, sed de la Redakcio A ĝi ne estis pro- 

ponita speciale por la aerveturado sed por 

ĉiuj okazoj kiam oni devas klare distingi 

dekstren A maldekstren. ekz. en milita servo 

(La Red.).

nomon de la homoj el la respondaj nacioj 

per la sufikso -ano (Borsano, Egiptano)?

Kompreneble la nomoj ĝis nun definitive 

alprenitaj de la Esperanta vortaro restus 

senŝanĝe.
K. V.

Provo de vortaro por aeronaŭtiko.
— Sub tiu titolo, (m Inter nacia Scie nca Revuo

Februaro 1909, S-ro Marcel F in o t  provis 

kontentigi S-ron C. Bo u r l e t  rilate al starigo 
de internacia terminaro por aerveturado A 

masi n flugado.

Estas dezirinde, ke ĉiu Esperantisto ema

interesiĝi je la nova scienco, povu ĉu legi la 

artikolon en la nomita Revuo, ĉu ricevi 

okazon ĝin trovi represita en jurnalo Aero.
S-ro Marcel Finot rekomendas, au pli 

ĝuste prezentas la jenan aron da vortoj :

Aerveturado — Direkteblaj aerŝipoj 

Armaturo — Balasto — Direktilo de pro- 
fun deco. ekvilibrilo— Gasujo Incida ang- 

ulo — Kompensa baloneto Kadro, casio. 

(en la teknika vortaro de Ch. Ve r a n oni 
trovas: kadro, muntokadro). — Korbego - 

Ovoforma — Paletro (en Verax’a vortaro : 

Pale!ro = ilo de pentristo; Padelo tabuleto 

alfiksita ĉe la ĉirkaŭo de radego por muelilo 

per akva potenco) — Portanta surfaco 
Potenco (Verax : forto) — Petrolmotoro 

Rezisto de k aero — Ruligo (N even : rulado : 

eble neniu cl la du vortoj taŭgas : oni ruladas 

barelon sed ne aerŝipon, ŝtono falanta sur 

deklivo ruligas sed aerŝipo eĉ falanta tute ne 

ruliĝas; ĉu balanciĝado kvankam pli longa 

ne estus pli konvena?) — Rigida gasujo 

(Z r p p e l in ) — Sferoforma - - Staremeco 
firaŭb-puSilo (konsistanta el du, tri... pad- 

eloj). — Subtenŝraubo (prialuditaj masi neroj 

estas difinitaj por malebligi faladon ; tamen 

tiaj ŝraŭboj ne ĉiam tenas • sube », kiel 

ankaŭ ŝnuro ne • sub » -tenas pendigiton!) 

— Portanta surfaco Tango (Verax: tan- 
gado) — Subtena Plano — Un u pla Na. du- 

plaNa, multplaNa... Aeroplano.
En sia letero de la 28“ de lasta Januaro, 

publikigita de 1’Aero en ĝia numero de la 4“ 

de Februaro (rue de Courcelles 198. Paris) 

S-ro C. Bo u r l e t  tre prave rimarkigas ke 
internacie Plano ne signifas • ebenajo tute 

maldika » sed ja • intenco, projekto «.Sekve. 

aeroplano ne signifas flugmaŝino sed • pro- 

jekto pri aero », A ankaŭ tre bone li tamen 

daŭrigas: «Esperanto devas akcepti ĉiun 

internacian esprimon. Se aeroplano estas 
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internacie uzata, ĝi ne nur povos sed devos 

esti enigita en nian terminaron ».

La demando estas do jena: eu la vorto 

« aeroplano » estas vere jam internacie tiz- 

ata?

Koncerne la vortoj unuplaNa. multplaNa, 

la rimarko de S-ro Bo u r l e t  estas tiel prava, 
ke estas tute dezirinde kc sen plua atendado 

la vortoj unuplaTa. multplaTa, iĝu prefer- 

itaj ĉiuokaze.

S-ro Bo u r l e t  malŝatas la verbon ŝvebi... 
kredeble pro la supersignita litero, & li 

proponas sori... Kial ne esonAlmenaŭ per 

tiu lasta vorto, ĉiuj konantaj la Francan 

lingvon tuj komprenus: plie, unuaprove 

ŝajnas ke estus pli facile Hue elparoli « ĉiujn 

«•sori loj n » ol • ĉiujn sori loj n ».

S-ro Marcel F in o t  tradukas per plumal- 
mefo la Francan vorton empennage. Ĉu pli 

bona vorto ne estus trovebla? Oni ne almetas... 

plumojn !

Pri tiel grava afero konvenas ke la kleraj 

Esperantistoj ne lasu tempon al la aliaj por

« facilanime akcepti novajn vortojn • divers- 

aspektajn en malbeleco.

Maurice Au b e r t .

Pri agrikultura vortaro.
Estimata Direktoro,

Mi proponis mian servon por la preparado 
de teĥnika vortaro pri la fako 63a Agrikul- 

turo.
Por igi tiun taskon pri facila Ct pli profit- 

odona, mi dezirus ricevi de fremdaj sam- 

ideanoj, speciale Angloj, Germanoj & Italoj, 

katalogojn kun deta 1 plenaj ilustraĵoj de 

gravaj firmoj, kiuj fabrikas aŭ vendas la 

diversajn ilojn por kulturo de ĝardenoj & 

kampoj. La komparo inter la nomoj divers- 

lingvaj uzataj por ĉiu ilo & por ĉiu parto de 

ilo tre utilus al la elekto de plej taŭga vorto.

Mi esperas ke vi bonvolos eopresigi mian 

peton en proksima numero de I. S. R. & 

salutas vin plej kore. G. Qu e s t e

44, rue Jeanne-d’ Are, 

Amiens (Franc.).

Jen listo de
AA

Aheno
Abelardo
Abderab ma no 
A bisi n io, -ano 
Abajo, -ano 
Aĥilo
Adelo
Adelino
Adolfo, -ino 
Adriano
Adrianopoto
Afriko, -ano
Agato
Agnio
Agripo, -ino
Ahasvero
Arimano
Alandaj insuloj
Alari ko
Albanio, -ano 
Alberto, -ino 
Albiono
Aleuto
Aleksandro, -ino 
Aleksandrio
Alekso
Alfonso
Alfredo
Alĝerio, -ano
Alhambro
Alcibiado
Almanzoro

propraj nomoj
Aloizo
Altono 
Alvino 
Amalio 
Amazono 
Ameriko, -ano 
Amoro 
Amsterdamo 
Anakreono 
Anastazo, -ino 
Anatolio, -ano 
Anatolo 
Ana ksagoro 
An hizo 
Andaluzio, -ano 
Andoj 
Andoro 
Andreo 
An halto 
An kono 
Anno 
Anzelmo 
Antiloj 
Antioĥio 

Antono, -ino 
Antverpo 
A pen inoj 
Afrodito 
Apolono, -ino. 
Arabo, -ujo 
Aragon io, -ano 
Araba maroA
Arĥimedo

starigita de I)-r
Argolido 
Ariadno 
Ariosto 
Aristotelo 
Aristido 
Aristofano 
Arkadio, -ano 
Arnoldo 
Artakserkso 
Artemido 
Aspazio 
Asirio, -ano 
Asti ago 
Ata nazo. -ino 
Atenoj 
Atlantiko 
Atiko 
Atilo 
Aŭgio 
Aŭgusto, -ino 
Aŭgusteno 
Aŭrelo, -ino 
Aŭroro 
Aŭstralio, -ano 
Azoroj (Azoraj 

insuloj) 
Acteko 
Alzaco, -ano 
Anglo, -ujo 
Aŭstrio, -ano

B
Baalo

K. Br in  :
Babelo 
Babilono 
Babilonio, -ano 
Bakĥo 

Badeno 
Bej ruto 
Balearoj (B-aj in- 

suloj)
Balkana duoninsulo 
Baltazaro 
Baltika maro 
Baptisto 
Barbaro 
Barcelono 
Barnabo 
Baruho 
Bazelo 
Bazilo 
Bastilio 
Bavaro, -ujo 
Belzebudo 
Bejruto 
Belgo, -ujo 
Belgrado 
Belto 
Beludjistano 
Ben areso 
Benedikto 
Benevento 
Bengalo 
Benjameno 
Bereniko 
Berezino

Berlino
Bermudoj (B-aj 

insuloj) 
Berno 
Bernardo 
Berto 
Bertramo 
Besarabio 
Betlehemo 
Bia n ko 
Bilbao 
Biskaja golfo 
Bohemo, -ujo 
Boleslavo 
Bolivio, -ano 
Bolonio 
Bonaventuro 
Bonifaco 
Boreo 
Borneo 
Boromeo 
Bosnio 
Bosporo 
Botnika golfo 
Bulonio 
Brahmo 
Brazilio, -ano 
Brunsvigo 
Bremo 
Bretanio, -ano 
Brito, -ujo 
Bruselo 
Brunhildo
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Bubaro
Budapeŝto 
Budho 
Bukareŝto 
Bu kovi no 
Bulgaro, -ujo 
Burgundio, -ano 
Bizantio. -ano

C, <’

Cecilio
Cezaro
Celebeso 
Cejlono 
Cicerono 
Celesteno, -ino 
Cipro
Ciro 
Celto 
Cilicio 
Ciraro 
C imono 
Cigano 
Curiĥo

A
('ampanio 
Ĉar loto 
( ilio. -anoA *
('erkeso

l>
Pedalo
Dano, -ujo 
Dalmacio, -ano 
Damasko 
Damiano 
Damoklo 
Danaidoj 
Dancigo 
Dardaneloj 
Dario
Davido 
Dalito 
I letoso 
Delfoj 
Demosteno 
Desdemono 
Diano 
Didono 
Diogeno 
Deokleciano 
Dion izo 
Domingo 
Dominiko, -ino 
Domiciano 
Danubo 
Don .inano 

Don Kiŝoto 
Dorido. -ano 
Do roteo 
Dovero 
Drako 
Dresdeno 
Druzo 
Dj ungario 
Dublino

Dunkirko
I ivino

F
Kako
Egi no, -ano 
Egipto, -ano 
Eneo
Esĥ ilo 

Esko lapo 
Etiopio, -ano 
Etno 
Ebro 
Ekvadoro 
Edeno 
Edinburgo 
Edito 
Edmundo 
Eduardo 
Egerio 
Ekbatalu»
Elbo

Elbruso
Eleon oro
Elio
Elizo 
Elizabeto 
Elviro 
Elizeo 

Emilo, -ino 
Eman uelo 
Enimo 
Engadino 
Epaminondo 
E fezo 
Epiku ro 
Epiro 
Erasmo 
Er furto 
Erinioj 
Erajo 
Eskimo 
Estero 
Esto, Estia ndo 
Etrurio 
Etrusko 
Eu beo 
Eŭgeno, -ino 
Eŭklido 
Eŭmenidoj 
Eŭfrato 
Eŭropo 
Eŭzebo, -ino 
Evo
Ezeliielo
Edipo

F
Fabricio 
falklandaj insuloj 
Fa iisto 
Felikso 
Ferdinando 
Fajra lando 
Finlando, -ano 
Flandro, -ujo

Flavio, -ino 
Flaviano, -ino 
Florenco 
Floriano 
Formozo 
Franko 
f rank forte» 
Franco, -ujo 
Francisko, -ino 
Frideriko, -ino 
Faetono 
Farsulo 
Filadelfo 
Filemono 
Filipo 
Filipinoj 
Febo 
Fenikso 
Fenicio, -ano 
Frigio, -ano

G, G
Germano, -ujo 
Gabrielo, -ino 
Gan imedo 
Gaskonio, -ano 

A Z
ĜenevoA
Ĝeneva lago 
Genovefo 
(i eno vo
Georgo, -ino 
Georgio 
Gerardo, -ino 
Gertrudo
Gizelo
Getingo 
Golgoto 
GotfridoA
G rakilo 
Granado 
Gracioj 
Gregoro 
Greko 
Grenlando. -ano 
Gudulo 
Gvineo
Gustavo
Gujano
Granda Britujo 
Granda Kuŝujo 
Granda Bolujo 
Gigantaj montoj

II, II
Ĥaldeo, -ano
I I arono
I (aribdoA
II eopso 
Hino, -ujo
Hago 
Harlemo 
Habakuko 
II ira rno 
Haga ro 
Hamburgo

Harni lkaro 
Hanibalo 
l lanovero 
danzo 
l Iasdrubalo 
Havano 
Hebreo 
Hebridoj 
Iledvigo 
l lejdelbergo 
Hekto 
Hektoro 
llekubo 
l letono 
l lelgolando 
Helikono 
l Ieliogobalo 
Ileloizo 
Helvecio, -ano 
Henriko, -ino 
Heraklo 
1 lerkulano
I lermano
II erodo
l lerodoto 
Heziodo 
Hibernio 
Hieronimo 
Himalajoj 
Ilindostano 
Hindo 
Hiobo 
Hipokrato 
Hipolito 
Hispano, -ujo 
Holando, -ano 
Holoferno 
Horn burgo 
Homero 
Honorio
I Ioraco 
Hortensio 
Hotentoto 
Huberto 
Hugo 
Huno
II i kaosi > 
HimenoA
II artumo 
Hungaro, -ujo

I. J 
lazono 
Iberio 
lila 
lkan» 
Iliado 
Kirio 
Indio, -ano 
Insbruko 
Ionto 
I fi genio 
Irano 
Ireno 
Irlando, -ano

Irokezo 
Izaako 
l zabele 
Iskarioto 
Izido 
Islando, -ano 
lamado 
Izoldo 
Izraelo 
Iatrio 
Italo, -ujo 
Itako 
Jakobo 
Jakobito» 
Jakuti» 
Jakia tske 
Jamajko 
Japano, -njo 
Ja feto 
Javo 
Jedo 
Jehovo 
Jeremie 
Jerilio 
Jeroboa ino 
Jeruzalemo 
JezuoA 
Joakimo 
Johano, ino 
Jonatano 
Jonaso 
Jordano 
.Ioza fato 
Jozefo, -ino 
Jozuo 
Jezajo 
Judo 
Judeo 
Julo, -ino 
Juliano 
Junono 
Jupitero 
Justiniano 
.fusteno

K

Ka jeta no 
Kamilo 
Klodoveo 
Kristino 
Kristofo 
Kristo 
K rizostomo 
Koburgo 
Kolonio 
Konfucio 
Kornvalo 
Korsiko 
Kostariko 
Kubo 
Kadi kso 
Kaino 
Kalabrio 
Kaifo 
Kairo
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Kai haso
Kaledonio 
Kalifornio 
Kaliksto 
Kalkuto 
Kalmuko 
Kalipso 
Kambodjo 
Kambizo 
Kampanio 

Kamĉatko 
Kanaano 
Kanado, -ano 
Kanariaj insuloj 
Kandio 
Kanoso 
Kaplando 
Kapadocio 
Kapito 
Kara ibo 
Karolo, -ino 
Karlsbado 
Ka rpatoj 
Kartageno 

Kartago 
Kazan io

Kaŝmiro 
Kazimiro, -inor 
Kas pa ro 
Kaspio 
Kastilio, -ano 
Kastoro 
Katalonio. -ano 
Katono 
Kategato 

Kaŭkazo 
Kento 
Kokando 
Kievo 
Kirgizo 
Klaro 
Klemento, -ino 
Kleo jia tro 
Klotildo 
Kolorado 
Kolumbio 
Kolumbo 
Kongo 
Kontado 
Konstanteno 
Konstantinopolo 
Kopenhago 
Konstancio 
Koperniko 
Kopto 
Kordilieroj 
Koreo 
Korinto 
Koriolano 
Kornelo, -ino 
Korsiko 
Kraino 
Krakovo 
K reolo

Krimeo 
Kroato 
Kroacio, -ano 

(Kroato)
Kronstado 
Kapotado 
Kunigundo 
Kuno 
Kurdo 
Kurdistano 
Korlando, -ano 
Koreio 
Kvintiliano 
Ksa n tipo 
Ksavero 
Ksenofono 
Kserkseso

b

Labradoro 
Ladislavo 
Laerto 
Lacedemono 
Lakonio 
Lankastro 
Longobardo 
Laokoono 
Lapo. Laplando 
kariso 
Latera no 
Laŭro 
Laŭrenco, -ino 
Lazaro 
Leandro 
Lejpsigo 
Leopolo 
Leono 
Leonido 
Leonoro 
Leopoldo 
Leonardo 
Lesboso 
Leto 
Levanto 
Liberio 
Libio, -ano 
Ligurio 
Liparaj insuloj 
Litovo, -ujo 
Li vadio 
Livo, Livlando 
Livorno 
Lombardio 
Londono 
Lotaringio 
Luciano 
Lucio 
Ludoviko 
Litbeko 
Lieĝo 
Lu izo 
Luiziano 
Luko 
Luk rmo

Luksemburgo
Lucerno
Lidio
Likurgo
Liono
Lizandro
Lago de Kvar ka 

tonoj

M

Madagaskaro
Madero
Mecenato
Moravo, -ujo
Magdaleno 
Magdeburgo 
Mahometo
Mila
Macedonio, -ano 
Malabaro 
Malago
Malajaj insuloj 
Ma lako
Malto 
Manĉestero 
Mandjurio 
Manfredo 
Marcelo 
Ma rga reto 
Mario
Marko
Maroko
Marsi lio
Marto 
Marteno
Mateo
Matio
Maŭro 
Maŭritanio 
Makso 
Maksimiliano 
Meklenburgo 
Medio
Mekko
Melpomeno
Meluzino
Memelo
Menelao
Merkuro
Mezopotamio 
Mesa! ino
Metuzalo
Meksiko 
Mikaelo 
Mi leto
Milo
Miltiado
Mi nervo 
Minotaŭro 
Mnemozino 
Mohikano 
Moldavio, -ano 
Monako
Mongolo, -ujo

Montenegro 
Montevideo 
Moreo 
Mormono 
M orfeo 
Mozelo

- Mozeso 
Moskvo 
Mu nibo 
Meza Ameriko

» Afriko
• Maro 

Maristaj insuloj

X

Neapolo 
Nepomuceno 
Neptuno
Nerono 
Novfundlando 
Nova Gvineo 

» Holando 
» Zelando 
» Kaledonio 

Nevo 
Niderlando 
Nikodemo 
Niemeno 
Nikolao 
Ni kornedo 
Nilo 
Ne miodo 
Ninivo 
Nico 
Noaho 
Norda aŭ

Germana maro 
Normando, -ujo 
Norvego, -ujo 
Novgorodo 
Nubio. -ano 
Nurembergo 
Numidio, -ano 
Nigra arbaro

O

< b ni uzilo 
Obotrito 
Odero 
Odoakro 
Odiseo 
Oktavo, -ino 
Oktaviano 
Oldenburgo 
Olimpo 
Olimpio 
Oran io 
Oregono 
Orenburgo 
Oresto 
Ori noko 
Orfeo 
Oziriso 
Oskan»

Osmano
Ostio
< Jrienta Azio. 
Otilio 
Otto 
Ovidio 
Oceanio

P

Padovo 
Palestino 
Palermo 
Paragvajo 
Parizo 
Pariso 
Parino 
Parnaso 
Patagonio. -ano 
Patroklo 
Paŭlo, -ino 
Pavio
Pegazo 
Pekino 
Pendjabo 
Penelopo 
Pensilvanio 
Pergamo 
Periklo 
Peruvio, -ano 
Peteri) urgo 
Petro 
Piemonto 
PilatO
Pireo
Pizo 
Pio 
Platono 
Plinio 
Pintarko 
Podolio 
Polo,r-ujo 
Polihimnio * 
Poli krato 
Polinezio, -ano 
Pompejo 
Portugalo, -njo 
Posejdono 
Poznan io 
Prago 
Praksitelo 
Presburgo 
Pruso, -ujo 
Priamo 
Prok rusto 
Prometeo 
Prozerpino 
Provensalo 
Pruto 
Ptolomeo 
Pulĥerio 

Puno 
Pilado 
Pilono 
Pireneoj



()ficiala informilo.

Pirro S Serajevo Silezo Tucidido Valeriano
Pitagoro Sara Serbo, -ujo

Sergio
Suzo 'fibro Vandalo

Pitio Sabino Sirakuzo Tibeto, -ano Vatikano

R
Sakso, -ujo Severo Sirio, -ano 'figro Venecio
Saharo Sevilio Siono 'firolo Venecuelo

Kahelo Salamino Siamo Societaj insuloj Toskanio, Venero
Ramzeso Salomono Siberio T rajano Verakruco
Rafaelo Salon iko Sigfrido T 'f rebizondo Verono
Raveno Salcburgo Signomondo Transilvanio Triento Vezuvio
Kaj mumio Samojedo Simplemo Tacito Triesta Viktoro, -ino
Kebeko Ŝafo Sicilio 'fa n k redo T rojo Vi rgi Io
Regino Saragoso Skandinavio Tantalo 'filiko, -ujo Virginio
Remo Saraceno Scito Tasman io Tu n iso Vogezoj
Revelo Sardanapalo Slavo Tataro Turano Vakero
Radama nto Sardinio Slavon io 'fan rido 'f urino Varsovio
Reno Sarmato Slovako Telemako T urkestano Vistulo
Rodezio Saturno Sloveno Tenerifo T urkomano Vestfalio
R inaldo Saulo Srnirno Ter psi ĥoro

■ T Vieno
Roberto
Romo

Silezio
Ŝlezvigo

Sodomo
Sokrato

Tesi no
Teboj

Ukraino 
liriko 
Uliso 
Umbrio 
Uralo 
Uranio 
Urbano 
Ursido 
Urugvajo

Vilhelmo,-ino
Vladimiro

Rolando Skoto, Skotlando Sofoklo Tekio Volgo
Rozo Svedo, - ujo Sparto, -ano

Sporadoj
Temido Volinio

Romeo Sviso, -ujo Temistoklo Voronejo
Roza lio Svabo, -ujo Stan islavo Tamizo
Rozi no Svico Stirio Teodoro /.

Za barioRuĝa maro Sebastiano Stefano Teodoriko
Rubikono Sem irani ido Stefa n io Tereso Zenono
Rudolfo Semido Strasburgo Termopiloj Zenobio
Rumano,-ujo Senegalo Stutgardo Tezeo V Zeŭso
Rumelio Se n ega mb io Stikso Tesalio Valenteno Zo roa stro
Ruso, -ujo Seneko Sudano Tomo Valero, -ino Zelando

OFICIALA INFORMILO 
Februaro 1909.

A

Blonata raporto pri la tehnikaj vortaroj.
monato ni ricevis per la branca sekretariino kelkajn centojn 
vortoj enslipigita} de diversaj Francaj kunlaborantoj. La

i [

la diversaj vortaroj de Ve b a n , (mb i .

Dum tiu ci 
da tehnikaj 

Brita sekcio 
daurigas sian gravan laboron, kiu konsistas el la komparo & enslipigo de 
la tehnikaj vorloj jam ekzistantaj en la diversaj vortaroj de Ve b a n , (.a b i , 
Me a z z in i, &c .

ĉar la anoj de la Pola sekcio estas eiuj kuracistoj A inter ili trovigas la 
sekretario de la T. E. K. A., ni sendis al tiu sekcio ciujn vortojn medicinajn 
enslipigita)!) ĝis nun por ke ĝi revidu & kontrolu ilin. Ni plezure sciiĝas 
per Voco de Kuracistoj Marto ke dum kunveno de la Varsoviaj Teka anoj. 
D-ro Leono Za me n h o f  prezentis la aferon al siaj kolegoj; li klarigis, ke la 
Scienca Oficejo proponas al T. E. K. A. trarigardi la pretajn vortojn A 
sendis jam la unuan aron da vortoj al la sekretario; oni decidis fondi 
vortaran komision celantan la prilaboron de la Pola traduko de la anatomiaj 
vortoj & la trarigardon de la Esperantaj vortoj; en la komision eslis elekt- 
itaj : D-ro Leono Za me n h o f , D-ro Sk i.o d o w s k y , D-ro Na v ma n n A D-ro 
.1. Kb e n ic k i.

El la Svisa sekcio ni ricevis per la sekretario D-ro l lilmann diversajn 
laborojn pri la termikaj vortaroj, lioj laboroj estos transdonataj al la 
Franca sekcio por esti kritikataj, kontrolataj A tradukataj 1‘raneen.

La ĝen. sekretario : 
Rene h e Sa i r s c h e .



GAZETOJ ESPERANTISTAJ

/. - SPECIALAJ ĴURNALOJ
Jara abonprezo.

Esperanto, duonmonata internacia gazeto en Esperanto. Oficiala organo dela 

Universala Esperanto-Asocio. Direktoro : fi. Ho d l e r , 8, rue Bovy-Lysberg, 
Genere (Svis.).................................... ..............................................................................

Dia regno, monata organo por la Kristanaj Unuiĝoj de Junaj Viroj.Eldonejo: 

P. Hŭ b n e r , Friedr. \Vilhm. str., 66, Mulheim afRhein......................................... Mk. 1.80
Espero Katolika, internacia monata gazeto. Administrejo: 23, rue Joubert 

Parizo (Franc.); (en Francujo: Fr. 4 jare)..................................................................
Esperanta Ligilo, monata organo en reliefpunktoj por blinduloj. Ĉef- 

redaktoro: Th . Ca r t , 12, rue Soufflot, Parizo (V) (Franc.)....................................
Esperanta Internacia Revuo, industria, komerca, eksporta, filatelia, re- 

klama & literatura gazeto. Administrejo: Ŭl loi-ŭt 59, Budapest, (Hungar ujo)
Espero Pacifista, monata organo de • Pacifisto» (Internacia Societo por la 

Paco); kun laŭvola enski ibo en la societo. Ditektoro: G. Moon, 26, mede 
. Chartres, Neuillg-sur-Seine (Franc.).............................................................................

Eŭropa Kristana Celado, monata oficiala organo de Eŭropaj Kristanaj 

Celadistoj, redaktata Angle & Esperante. Eldonejo : Ch8 Br iq u e t , rue de 
la Cite, 4, Ĝenevo (Svisujo)......................................................................................... .....

Export Esperantist, monata organo por eksporto A importo de U. Ŝ. A. 
Administrejo: 104, Security Building, (111.)................................................

Internacia Scienca Revuo, monata; Direktoro: R. d e  Sa u s s u r e . Admi-
Distrejo: In t e r n a c ia  Sc ie n c a  O f ic e j o , 8, rue Bovy-Lysberg, Geneve (Svis.) . 

Internacia Socia Revuo, monata. Administrejo: Sro R. Louis, 45, rue de 
Saintonge, Parizo (lli), (Franc.)....................................................................................

Internacia Pedagogia Revuo, oficiala organo de la « lnternacia Asocio 
de Instruistoj » (I. A. I.). Por membroj de I. A. I. senpage (membra kotizo 

1 — Abono por nemembroj, 1,50 Red. & Admin.: ĉe Th. Oe j r a ,
Bystrice-Hostyn (Moravio-Austrio)........................................................................

Juna Esperantisto, monata gazeto por junuloj, instruistoj A Esperanto- 

lernantoj, 8 paĝoj (18x22), nur en Esperanto. Administrejo: P r e s a  Es p e r - 
a n t is t a  So c ie t o , 33, rue Lacĉpede, Parizo (Franc.)...............................................

LAero, ĉiusemajna organo pri aerveturado. Administrejo: 198. rue de Cour- 
celles, Parizo............................ • . ...................................................

La Revuo, internacia monata literatura gazeto, 48 paĝoj. Administrejo : 

Librejo Ha c h e t t e  & Cie, 76, bould St-Germain, Parizo (Franc.)........................
La Spritulo, internacia monaca gazeto por serĉo, humoro & satiro. Admi- 

nistrejo : Be r e i t e r  & M e is s n e r , Jobanisstrateto. 30, Leipzig (Germ.) . .
Le Phare Stenographique, organe Steno-Dactylographiqueet Esperantiste, 

revue mensuelle illustree. Administrejo: D-ro II. Ha u t o t , 60, rue des Ĉarmos’ 
Rouen (Franc.).......................................................................................................................

Lingvo Internacia, monata organo, 48 paĝoj (13x20) nur en Esperanto. 

Administrejo: P r e s a  Es p e r a n t is t a  So c ie t o ,33, rue Lacepede,Parizo (Franc) .
Oficiala Gazeto Esperantista, organo de la Lingva Komitato & de la

Konstanta Komitato de la kongresoj. Administrejo: 51. rue de Clichy. Parizo 
(Franc.) ....................................................................... .....

Tra la Filatelio, internacia & ĉiumonata jurnalo. Direktoro: S-ro J. F iz e . 
Beziers (Franc.)........................................................................

Voĉo de Kuracistoj, monata organo oficiala de la Tutmonda Esp. Kuracista 

Asocio. Redaktejo: Ik <> Stefan M ik o l a j s k i , strato Sniadeckich, 6, Lwow 
(Austrio-Galicio).................................................................................................................

AVelt-AVarte, internacia ilustrita gazeto, oficiala organo de la Internacia 
Unuiĝo, de la alilandaj societoj, A de la Saksa Turinga Esperantista ligo. 

Administrejo:.. W e l t -W a r t e », Wassersturmstrass(\ 29, Leipzig-St. (Germŭn.)

II. — NACIAJ PROPAGANDAJ ĴURNALOJ

Aŭstralio: The Australian Esperantist. monata organo en Angla A

Esperanta lingvoj. Administrejo: R. Do s s o r , Bridge str.. Benalla. (State of 
Victoria)..............................

zlR.9/7 20 ; Informaj Raportoj, oficiala organo por la ligo de germanlingvaj

Austriaj grupoj esperantistaj. Administrejo : K. F. Ah l g r im , Bandgasse^ 
IVien VII 1.........................................................

BeZjrujo ; Belga Esperantisto, oficiala monata organo de la B. L. E. 

Administrejo : Sro Va n  d e r  B ie s t -An d e l h o f . 26, rue de 1’AigIe. Anvers
Bohemujo : Casopis Ceskych Esperantisti, monata organo de Bohemaj 

Esperantistoj & de Centra Asocio Bohema Unio Esperantista en boh. A 

esp. lingvoj. Administrejo : Ed. Ku h n l , Dittrichova ul. 7. Praha II.
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Jara abonprezo.

Ĉesky Esperantista, Bohema Esperantisto, monata organo, de 

Bohema Asocio Eaperantista en Boh. & Esp. lingvoj. Redakcio Dr. Stan. 

Ka m a r y t , Praha III. ĉ. 495. Administrejo: Jeviĉko Mo r a v u j o ....................
Bulgarujo: Lumo, monata organo de l’ Bulgara Esperantista Ligo Redaktejo :

V. Timoro..............................................................................••......................................
Brazilujo: Brazila Esperantisto, organo oficiala de Brazila Ligo Esperant- 

ista. Administrejo : Largo de S. Francisco de Paula, 4, Sob.. Rio-de-Janeiro .

Cilujo : Cilo Esperantista, organo propaganda de la lingvo internacia 

Esperanto, ĉe Prof. Ipolito K. Ko n t r e r a s , red., Casida 1989, Santiago (Chile) 
La du Steloj, oficiala organo de la Cila Esperantista Asocio. Administrejo: 

Calle de la Catedral, 1437, Santiago de Chile, Casille 728 ....................................

banujo : Dana Esperantisto, oficiala organo de la centra Dana Esperan- 
tista ligo. Administrejo : Esperanto Oficejo, Kr. Berni konsgade. Kopenhagon

Filipinoj: Filipina Esperantisto, organo de la Filipina Esperanta-Asocio, 
adreso 326, : P. O. Box, Manila....................................................................................

Francujo : Franca Esperantisto, monata organo de la Francaj Esper- 
antistoj. Redaktejo A Administrejo : 46, Boulevard Magenta, Paris. (3 fr. 

jare)..................................................................................................... t • •. • • • :
LTnformilo, propaganda trimonata folio, organo dela Esperantistaj grupoj 
de franca lingvo, Redakcio & administrejo: 8, rue de Rome. ( alais . . .
Paris-Esperanto, monata organo de l’ Grupo Pariza, en Franc. A Esp. 

lingvoj. Sek.: V. Ch a u s s e g r o s , 3, Place Jussieu, Parizo................................................
Le Monde Esperantiste, monata gazeto. Administrejo ; 3. rne Sophie- 

Germain, Parizo (1.25 fr. jare).........................................................................................
Normanda Stelo, monata bulteno eldonita de la Grupo Esperantista de 

Rouen. Redaktejo: S-ro M. L ib r a r o , li, mede la Vicomtĉ, Rouen .... 
Sarta Stelo, monata organo de la Esperantista Sarta grupo. Redaktejo: 

M. Le p e l l e t ie r . rue Scarron, 14, Le Mans.............................................................
Germanujo: Germana Esperantisto, oficiala monata organo de laG. E. S., 

en Germ. & Esp. lingvoj. Oni abonas ĉe Es p e r a n t o  Ve r l a g  Mu l l e r  <f c  Bo r e l , 
18-19, Lindenstrasse, Berlino, & ĉe Ha c h e t t e  & K0, Parizo ...... 
Germana Esperanto-Gazeto, aperas la 5-an & 20-an ĉiumonate. 

Eldonejo : H. W u t t k e , Pionierstrasse, 21, Magdeburg ........ 
Eho Esperantista, monata aldono de l’« Echo • Eldonejo dej. II. Sc i io r e r  
G. m. b. h., Dessauerstr., 1, Berlin.......................................................
La Esperantisto, oficiala organo de Ia «Verband Deutscher Esperantiste!! ». 

monata Internacia Gazeto. Administrejo: Fritz Sc h n a c k e n b i r o . lalstr. 27. 
Leipzig.................................................................................................................................

Granda Britujo: The British Esperantist. oficiala monata organo de B. 
E. A. en Angl. & Esp. lingvoj. Administrejo : Museum station Buildings, 

133-136, Higli Molboni, Londono \V. C...... ......
La Esperanta Instruisto, monata organo por la instruado de Esperanto. 

Administrejo : Guilbert R i t m a n , 85, Fleet Str., London, E. C. . . t. . .
Finnlando : Finna Esperantisto, oficiala, monata organo de Esp.-Asorio 

de Finnlando. Administrejo: Il a r e j o  Es p e r a n t is t a . Helsingfors......................
Hindujo: La Pioniro, en Angl. A Esp. lingvoj. Administrejo : Ho n » Se k " 

d e  l a  Ko l a r Go l d F ie l d . Marikuppan, MvsoreState, South. India . . . . .
Stelo de 1'Oriento, eldonata de Esperanta Societo Administrejo : Es p e - 
r a n t a  So c ie t o  d £ H in d u j o , Calcutta.........................................................................

Hispanujo: La Suno Hispana, oficiala monata organo de la H. S. P. E. i i i 
Esp. & Hisp. lingvoj. Direktoro-Administranto : A. J im e n e z Lo ik a , Avella- 
nas 11, Valencia..........................................................................................................  •
Stelo Kataluna, monata revuo pri scienco, arto A Esp. movado. Direk- 

toro : Joa nno L l a n s a n a , Kambia S. Isidro, 30. Igualado (Barcelona) . . .
Tutmonda Espero, ĉiumonata revuo, organo de la Kataluna Esperan- 
tisto. Administrejo : Paradis, 12. pral. - Barcelona (Societo Espero Kataluna).

Holando : Amsterdama Pioniro, 

S in g e l , 386, Amsterdam . . . .
Frateco, ĉiumonata folieto por la Esperanta propagando inter la laburistoj 
Eldono de la Generala Esperanta Laboristo Klubo en Hago. Administrejo : 

J. Lŭ n e m a n , van der neerstraat. 40 Hago. (Jare 0,20)...................................
La Holanda Pioniro, oficiala organo de la Hoi. Soe. Esp. • La Estonto 
estas nia • Redakcio & administracio : Binnen Bantamnierstraat. 11. Anis- 

terdam. (Jare 1.25).....................................................*...............................................

monata oficiala organo. Administrejo :
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Jara abonprezo.

nacie.
Hungarujo: La Verda Standardo. Redaktisto : A. de M a r ic h . Redaktejo : 

Budapest IX., Ŭlloi-ut 59......................................................................................
La Pioniro, oficiala organo de la Soe. Hung. Esp. <• Studengrupo ». Adnii- 
nistrejo : VI., Nagymezo-u. 12. '/ie, Budapest............................................................

Italujo: Notizie Esperantiste, monata organo de « Junula Amikaro Esper- 
an tista de Palermo *. Administrejo : S-ro Giovanni Ca s t ig l ia , via S. Agos- 
tino, 6. Palermo . . . ............................................................................................... ......

Japanujo: Japana Esperantisto, oficiala monata organo de Japana Esper- 
an tista Asocio. Administrejo: 3, Come, Jurakĉo, Koji maĉi k, Tokio . . . .

A

Samideano Ĉiumonata, monata literatura gazeto. Administrejo : Sro M. 
Hikosaka, 33, Abekatvamachi. Asakusa, Tokio...........................................................

Kuba Insulo : Kuba Stelo, organo oficiala de la Kuba Esp. Societo. Admi- 
nistrejo : Petro P. Va l ie n t e . Calvario A. 10, Santiago de Cuba . . . .

Me k siklo ndo: Meksika Revuo, monata jurnalo de la Akademio «Zamenhof a 
Administrejo: Cocheras, num. 2, Meksiko, D. F...................................................
Esperanta Gazeto, monata jurnalo, organo de la Okcidenta Esperantista 
Societo. Administrejo : Direktoro, Alberto Gomez Cruz, Guadalajara. 
Esperanta Meksiko. Administrejo : E P in ĉ o n  M a n c il l a , Strato l’er- 
pet.ua, 5, Meksiko......................................................................................................................
Verda Stelo, ĉiumonata organo de la Centra Meksika Esperantista Societo. 
Administrejo : Dro A Va r g a s , Apartado 4514, Meksiko, D. F.........................

Norvegino : Norvega Esperanta Gazeto, monata organo. Administrejo : 
Kontoro, Sondregate, 4, IV, Cliristiania.............................. ............................. ’ .

Peruo : Antaŭen Esperantistoj, en Ilisp. A Esp. lingvoj. Redaktoro : 
Fe d e r ic o  V i l l a r e a l . Administrejo : Apartado 927, Lima . ........................

Bolujo : Pola Esperantisto, monata organo de Polaj Esperantistaj Societoj.
Administrejo : Boza N° 40, m. 8. Varsovio ........... 

Humanujo: Rumana Gazeto Esperantista, unua perioda publikaĵo Esper- 
antista en Rumanujo. Administrejo : So c ie t o  Es p e r a n t is t a , Galatzo (Rum.) 
Rumana Esperantisto, oficialaorgano de la Rumana Esperantista Soci- 
eto. Administrejo: 5, Str. I. C. Bratianu, Bukarest.....................................................

Kuŝujo: Espero, internacia revuo dela kultura unuiĝo de popoloj, oficiala 
organo de la kleriga Ligo - Vjestnik Znania ». Administrejo: « V j s e t n ik  
/n a n ia  ». Newsky pr., d. N* 147, St-Peterburgo . ... '..............................
Estlanda Esperantisto, propaganda gazeto. Administrejo : J. A. Ra h a - 
m a .01, Weike Kalamaja nul. 7, k. 2. Revel.................................................................

Svedujo: Esperantiston, en Sved. A Esp. lingvoj; p. Ah l b e k g , 37, Sur- 
brunnsgatan, Stockholm.................................................'......................................... . .

Svisujo: Svisa Espero, en Esp.. oficiala organo de la S. E. S.; Redaktejo :
8, rue Bovy-Lysberg, Genere.......................................................................  .

Turkujo : Greklingva Esperantano, oficiala organo de Samos a Esperant.
societo. Administrejo: Samosa Esperantista Societo, Samos....................................

Unuigitaj Statoj: Amerika Esperantisto, en Angl. & Esp lingvoj; ĉe 
Am e r ik a  Es p e r a n t is t o , 186, Fortieth street, Chicago (III.)...............................
La Espero, ĉiusemajna folio. Administrejo : 632. East Grand Ave., Des 
Moines, doma ..................................................................
The Esperanto News, duonmonata gazeto en angla A esperanta lin- 
gvoj. Administrejo: 10. W<ili Street, Room 510, Neu-York Citg.........................
The Esperanto Student, monata organo por la amerikanaj Esperantistoj. 
Administrejo : John H. B r o w n , 22 meadovv Road. Rutherford N. .1 ...
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Ni deziras aĉeti A pagos bonan prezon :

INTERNACIA.SCIENCA REVUO
IH04: La numerojn ile Marto, Oktobro A Novembro 

1907:................... Aprilo & Augusto.

1908: • » . Januaro & Februaro.

Svisa Esperanta Biblioteko, 

RHndesgasse, 16. Rpr n. f Svisujo j.

pet.ua


THE BRITISH ESPERANTIST
Oficiala monata organo de la

« Brita Esperantista Asocio »
ADMINITREJO:

Miiseum Station Buildings, 133-6, Higli Holborn, London \\X(Angl.)

Jare : 3 Ŝ. (1.50

AMERIKA ESPERANTISTO
MONATA REVUO 

Redaktita Angle & Esperante.

Administrejo:

186, Fortieth street, Chicago (Ili.) U. S. A.

Jare : i fl. (2,05

TRA LA FILATELIO
Internacia ĉiumonata jurnalo redaktata Esperante 

& France.

Jara abono : 2.50 frankoj (1
Unu numero : 15 centimoj (0,06 

ADMINISTREJO :

S-ro J. F iz e , Beziers (Francujo)

GERMANA ESPERANTISTO
Oficiala Organo de la Germana Esperantista Societo 

kun literatura ordono,

LIBERAJ HOROJ
aperas ĉiumonate en lingvoj Esperanta & Germana

Jara abonprezo Mk. 3.— ($ >,&<>)
Prova abono por G monataj Mk. 1.50 (.$ 0,7 5)

ESPERANTO VEBLAGMOLLEILVBOBEL, Berlin, SAV.Lindenstr. IN-19

z
TABELO DE NACIAJ MONUNUOJ (korektita)

kune kun ilia internacia valoro je * spesoj *.
(ora fundamento).

1 (spesmilo) — 100 sd. (spesdekoj) = 1000 S (spesoj)
10 /S7 egalvaloras ormoneron da 8 gramoj, laŭ orproporcio "/u.

Franc. J
Belg. 1 franko (= 100 centim.) — 396 Spesoj 1 Spe s milo= 2,5259 frank.

Svis. ’
• Ital. 1 liro (= 100 centesim.) a • a lir.

Hispan. 1 peseto (= 100 centim.) — * B B ~ B peset.

Gr. Brit. 1 pundosterl. (=20 ŝiling.) — 9985 = 0,1001503 pundo st.

a 1 ŝilingo (= 12 pene.) 499 a = 2,0030 siling.

* 1 penco — 41,60 >• » = 24,036 pene.
U. Ŝ. A. 1 dolaro (= 100 cend.) — 2052 » = 0,4874 dolar.

German. 1 niarko(= HM) pfenig.) — 489 B = 2,0460 mark.

Aŭstr. /
TT l 1 krono (= 100 beler.) 416 a = 2,40 kron.
Hungar. 1
Rus. 1 rublo (= 100 kopek). 1056 • = 0,947 rubi.

Skand. 1 krono (= 100 oer.) — 550 B = 1,82 kron.

Holand. 1 floreno (= 100 ceus.) -— 825 = 1.21 floron.

Portugal. 1 milrejso (= 1000 rejs.) — 2217 • = 0,451 mil rejs.

Grek. 1 drakmo (= 100 lept.) — 396 a = 2,5260 dra km.

Ruma n.. 1 leo (= 100 ban.) ■ ■— • B a _ • Icoj.
« •

Seri). 1 dinaro (= 100 paral.) —- » • B amar.

Bulgar. 1 levo (= 100 stotink.) 33 • 0 a « zzz • Icv.

Are. Resp.)
1 Kolumbio? 1 peso ( = 100 centav.) 1980 — 0.5052 pes.

Uruguajo '

Brazil. 1 milrejso (= 1000 rejs.) —— 1121 = 0,892 milrejK.
Ĉil. 1 peso (= 100 centav.) — 1472 (?) M = 0.679 (?) pes.

Hin. 1 taelo (arĝ) (= 1000 kas.) • 3246 (?) » = 0,308 (?) tael.

Egipt. 1 Egipta liv. (= 100 piastr.) — 10300 (?) • B = 0.09715 (?) Eg. liv.

1 piastro (= 40 paral.) 103 (?) . B = 9.715 (?) piastr.

Ilind. 1 rupio (= 16 ana.) 970 (?) » = 1,031 (?) tupi.

Japan. 1 yeno (1897) (= 100 sen.) — 1023 B = 0,978 yen (1897).

» 1 . (1871) (= 100 .) — 2045 B = 0.489 » (1871).

Filip. Ins. 1 peso (= 100 centav.) — 1026

Meksik. 1 peso (= 100 centav.) — 1010 B = 0,99 pes.

Pers. 1 tomane (= 10 kran.) -— 3530 (?) 9
= 0,2832 (?) toman.

Peruo. 1 solo (= 10 diner.) 999 B = 1,0015 sol.

Turk. 1 Turka liv. (= 100 piastr.) — 9103 (?) ■ B = 0.10983 (?) Turk. liv.

P 1 piastro (= 40 paral.) — 91 (?). B = 10,983 (?) piastr.

x Venez. 1 bolivaro (= 100 centav.) 396 B = 2,5259 bolivar.

Ekzemple : Jara abono al Scienca Revuo — 2,75 signifas por la Latinoj 7 fr., por la Britoj 

5 ‘s. 6 d., por la Germanoj 5,65 M., por la Amerikanoj 1,35 por la Skand. 5 Kr., por la Unao 

2.65 R., por la Aŭstr. Hung. 6,60 Kr., Ac.

Presejo Alli. Kiindig. Ĝenevo.


